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                                                  ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

    Θα μεθηλήζσ ιέγνληαο έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά καο. Σνπο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, γηα 

ηελ πξνζπκία ηνπο θαη γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

θχξην Γηάλλε Αγγειάθε  γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ πεηξάκαηνο θαη γηα ηε ζηήξημε 

(επηζηεκνληθή θαη ςπρνινγηθή) πνπ καο πξνζέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Έλα κεγάιν 

επραξηζηψ ζηε ζπκθνηηήηξηα κνπ, Θενδψξα Παπαληθνιάνπ, γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία καο θαη γηα ηηο πνιχσξεο ζπδεηήζεηο πνπ θάλακε γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

πηπρηαθή καο εξγαζία. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο ηε ζπκθνηηήηξηα κνπ, 

Αζελά Γεζχπξε, πνπ ήηαλ πάληα πξφζπκε λα καο βνεζήζεη κε νπνηνδήπνηε 

πξφβιεκα πξνέθππηε κε ηε ξχζκηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ πεηξάκαηνο, θαζψο 

θαη φιε ηελ νκάδα αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο ζπλαληήζεηο θαη ζπδεηήζεηο 

πνπ θάλακε θαη δηεχξπλαλ ηε ζθέςε κνπ. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

θαζεγεηή καο, θχξην Ρφκπεξη Μέιινλ, γηα φια ηα πνιχηηκα πξάγκαηα πνπ έκαζα 

θνληά ηνπ, γηα ηηο αηειείσηεο ψξεο πνπ καο αθηέξσλε, γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη 

ζηήξημε πνπ καο πξνζέθεξε, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξνζπαζεηψλ καο θαη γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημε. 
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                                                 ΠΡΟΛΟΓΟ 

   Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Ζ έξεπλα 

βαζίδεηαη ζηε ζεσξία θαη ην επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, κηαο 

πξνζέγγηζεο πνπ πεξηγξάθεη ηελ πξνέιεπζε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αηφκνπ κε αλαθνξά ζηε δπλακηθή, καθξνπξφζεζκε αιιειεπίδξαζε κε θπζηθά 

γεγνλφηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ έξεπλα είρε σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη πεηξακαηηθά ηε 

ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή σο ζήκαηνο 

αζθάιεηαο. 

   ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη αλαιχνληαη θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο είλαη 

απηέο ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο, ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, ησλ δηαθξηηηθψλ εξεζηζκάησλ 

θαη ηεο ηηκσξίαο. Πην αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη νη ηέζζεξηο πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ηηκσξίαο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηέινο αλαθέξεηαη ε άπνςε ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ γηα ηελ ςπρνπαζνινγία.  

   Ζ δεχηεξε ελφηεηα παξέρεη κηα παξνπζίαζε ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, 

φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο θιηληθήο ςπρνπαζνινγίαο. 

Παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ άιια ξεχκαηα ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο 

πξνζεγγίδνπλ ηε δηαηαξαρή απηή θαζψο θαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ ηξφπνπ απηνχ 

πξνζέγγηζεο απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ. 

   Ζ ηξίηε ελφηεηα παξνπζηάδεη ηηο έξεπλεο πνπ απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηε 

δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο εάλ έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ζα κπνξνχζε λα 

απνθηήζεη ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε σο πιαίζην ηεξκαηηζκνχ άιισλ αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ. Κνηλφ ζεκείν ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

  Ζ ηέηαξηε ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο. Ζ ελφηεηα αξρίδεη κε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε κέζνδν 

ηεο εθηεηακέλεο αηνκηθήο αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αθνινπζεί πεξηγξαθή ηνπ 

δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

   ηελ πέκπηε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. ηελ αξρή 

αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξν-πεηξακαηηθήο θάζεο ηεο έξεπλαο, 
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αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο βαζηθήο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζία θαη ηέινο 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηά-πεηξακαηηθήο θάζεο. 

   ηελ έθηε ελφηεηα γίλεηαη κηα αλάιπζε/ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ επξεκάησλ απηψλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ πνπ νξίδνληαη σο ςπρνπαζνινγηθέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απνηεινχλ 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Σέινο αλαθέξνληαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ.  
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                                                     ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

    Πεηξακαηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα κπνξεί 

λα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία φηαλ ζπλδεζεί δηαθνξηθά κε 

ηε ζεηηθή ελίζρπζε. Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεχλεζε πεηξακαηηθά ηε ζεκειίσζε ηεο 

ζεηηθά εληζρπηηθήο δχλακεο ελφο αξλεηηθνχ εληζρπηή σο ζήκαηνο αζθάιεηαο. Ζ 

έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηεο εθηεηακέλεο αηνκηθήο αλάιπζεο θαη είρε ηξεηο 

θάζεηο: ηελ πξν-πεηξακαηηθή θάζε, ηελ θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη ηε κεηά-

πεηξακαηηθή θάζε. Ζ πξν-πεηξακαηηθή θάζε δηεξεπλνχζε αλ έλαο ήρνο έληαζεο 72 

ληεζηκπέι ιεηηνπξγνχζε σο αξλεηηθφο εληζρπηήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ βαζηθή 

θάζε ηεο θχξηαο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο εμέηαδε αλ ν ήρνο ζα απνθηνχζε 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε φηαλ ζπλδεφηαλ κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

απεηιήο απψιεηαο πφλησλ ζε έλα παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή. Με άιια ιφγηα, εμέηαδε 

αλ ν ήρνο ζα δηαηεξνχζε σο ζήκα αζθάιεηαο ηηο δξάζεηο πνπ ηνλ παξήγαγαλ. Ζ θάζε 

ρεηξηζκνχ εμέηαδε αλ ν ήρνο ζα δηαηεξνχζε ηηο δξάζεηο ζε έλα πιαίζην φπνπ 

απνπζίαδε ε απεηιή απψιεηαο πφλησλ. Ζ κεηά-πεηξακαηηθή θάζε είρε σο ζηφρν λα 

εμαθξηβψζεη φηη ν ήρνο ζπλέρηδε λα δηαηεξεί ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή ηνπ δχλακε. 

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα, φηαλ ν ήρνο ζπλδέζεθε κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

απψιεηαο πφλησλ δηαηήξεζε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα δξάζεσλ γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Ζ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ήρνπ γεληθεχηεθε 

θαη ζην πιαίζην ζην νπνίν απνπζίαδε ε απεηιή απψιεηαο πφλησλ - ν ήρνο δηαηήξεζε 

ηηο δξάζεηο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα επξήκαηα απηά κπνξεί λα 

είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

απνηεινχλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή.  

 

 

               

 

                 

 

 

 

 

 



9 

 

                   ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΖ ΠΡΟΈΓΓΗΖ 

    

    Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ζπληζηά κηα ελαιιαθηηθή θαη δηαθνξεηηθή 

πξφηαζε απέλαληη ζηα άιια θπξίαξρα ξεχκαηα ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο. χκθσλα 

κε ην ζπκπεξηθνξηζκφ, θάζε ςπρνινγηθφ θαηλφκελν (πξάμεηο, ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα, αληηιήςεηο, απφςεηο, ζηάζεηο) κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ κέζα απφ 

ηελ αλάιπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ σο βηνινγηθνχ 

νξγαληζκνχ κε ηα θπζηθά γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ θχζε φισλ ησλ ςπρνινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην ζπκπεξηθνξηζκφ, κπνξεί λα θσηηζηεί απφ ηελ 

επηζηεκνληθή κειέηε ησλ καθξνπξφζεζκσλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ δσληαλψλ 

πιαζκάησλ θαη γεγνλφησλ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ (Μέιινλ, 2007). 

   ε πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζηελ ςπρνινγία ππάξρεη ε ηάζε λα απνδίδνληαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζηνλ ραξαθηήξα ή ζηελ 

ςπρνπαζνινγία ηνπ. Καηά ην ζπκπεξηθνξηζκφ, νη έλλνηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ 

ραξαθηήξα, ηεο ςπρνπαζνινγίαο απνηεινχλ πεξηγξαθέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη φρη 

αηηίεο ηεο. ηαλ απνδίδνπκε κία ζπκπεξηθνξά ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζην ραξαθηήξα 

ή ζηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ αηφκνπ, ππνζέηνπκε ηελ χπαξμε κηαο αλππφζηαηεο 

νληφηεηαο ή «νπζίαο» πνπ αιιάδεη ηε ζπκπεξηθνξά κε θάπνην κε θπζηθφ, 

κπζηεξηψδε ηξφπν. Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απηή ηελ εληειψο 

ππνζεηηθή επίδξαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ ραξαθηήξα ή ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζηε 

ζπκπεξηθνξά, νη  έλλνηεο απηέο απνθιείεηαη λα καο βνεζήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηά καο  

λα θαηαλνήζνπκε ηε ζρέζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε  ηα γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ 

(Μέιινλ, 2007).  

    ε άιιεο πάιη πξνζεγγίζεηο ζηελ ςπρνινγία νη ζπκπεξηθνξέο απνδίδνληαη ζηηο 

λνεηηθέο δηεξγαζίεο (ηηο ζθέςεηο, ηηο αληηιήςεηο, ηε θαληαζία) ηνπ αηφκνπ. ηε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε νη ιεγφκελεο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπρλά ζεκεηψλνληαη πξηλ απφ άιιεο ζπκπεξηθνξέο αιιά δελ ηηο 

πξνθαινχλ. Οη αηηίεο ηφζν ησλ λνεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη ησλ δξάζεσλ πνπ 

ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηηο ηειεπηαίεο βξίζθνληαη ζηε καθξνπξφζεζκα αιιειεπίδξαζε 

ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ (Μέιινλ, 2007). 

   Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ελαιιαθηηθά σο 

εζσηεξηθή πεγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί πσο δελ 

είλαη σθέιηκν λα απνδίδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ 
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ζπζηήκαηνο, θαζ ΄ φζνλ ε δεχηεξε δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πξψηε. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

επνκέλσο απαηηεί εμήγεζε παξά ηελ πξνζθέξεη. ιεο νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ζπκπεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά δελ 

πξνέξρνληαη απφ απηέο. Οη αηηίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

ηνπ ζψκαηνο κε ηα γεγνλφηα ηεο δσήο πνπ θαηέιεμαλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Μέιινλ, 2007). 

   Καηά παξάδνζε, ζηελ θιηληθή ςπρνινγία ηα ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ ην ξφιν ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο ζπκπεξηθνξάο. Καλείο φκσο δελ κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ ηα ζπλαηζζήκαηα ιέγεηαη φηη αζθνχλ ζηηο δξάζεηο καο. 

Γελ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηνλ άλζξσπν ή λα ηνπ πάξνπκε θάπνηα ζπλαηζζήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ αλεμάξηεηε επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο 

δξάζεηο ηνπ. ηε ζεσξία ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ νη δξάζεηο ηνπ αλζξψπνπ δελ 

απνδίδνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, επεηδή ηέηνηεο εμεγήζεηο δελ πεξηγξάθνπλ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ πξνθεηκέλνπ λα αιιάμνπλ νη δξάζεηο. Αληίζεηα, 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθνχλ νη θπζηθέο αηηίεο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο καθξνπξφζεζκεο αλάιπζεο ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάινληνο 

(Μέιινλ, 2007).  

   Ζ ηάζε λα απνδίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζην ραξαθηήξα, ζηε 

ζθέςε, ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ή ζηελ ςπρνπαζνινγία 

απνξξίπηεηαη απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ, δηφηη ε απφδνζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο 

παξαπάλσ έλλνηεο απνηειεί νπζηαζηηθνπνίεζε θαη δελ καο νδεγεί ζηα γεγνλφηα πνπ 

πξέπεη λα αιιάμνπλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά. Ζ νπζηαζηηθνπνίεζε 

είλαη έλαο ηξφπνο εμήγεζεο ηεο πξνέιεπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν νη θαηεγνξίεο ησλ θαηλνκέλσλ αληαλαθινχλ θάπνηεο θαζνιηθέο, ζηαζεξέο 

ηδηφηεηεο, νη νπνίεο ζεσξείηαη φηη πξνυπάξρνπλ θαη θαζνξίδνπλ ην θάζε παξάδεηγκα 

ηεο θαηεγνξίαο. Ζ καθξνπξφζεζκε αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ελφο βηνινγηθνχ νξγαληζκνχ θαη ησλ πιηθψλ ζπκβάλησλ ηεο δσήο ηνπ καο παξέρεη 

κηα ελαιιαθηηθή θαη πξαγκαηηθά σθέιηκε επηινγή ζηελ ςπρνινγηθή 

νπζηαζηηθνπνίεζε (Μέιινλ, 2007). 
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Βαζηθέο έλλνηεο  

   

   Βαζηθέο έλλνηεο ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε απνηεινχλ νη έλλνηεο ηεο 

ελίζρπζεο (ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο) ηεο εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο (ζεηηθήο θαη 

αξλεηηθήο), ηεο ζπληειεζηηθήο γελίθεπζεο θαη δηάθξηζεο εξεζηζκάησλ, ησλ 

δηαθξηηηθψλ εξεζηζκάησλ, ησλ πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ εξεζηζκάησλ, ησλ 

παξσζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ηηκσξίαο. ηελ παξνχζα ελφηεηα ηεο εξγαζία ζα 

γίλεη κηα ζχληνκε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ απηψλ ελλνηψλ. 

   ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ιέκε φηη έλα εξέζηζκα έρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζεηηθήο ελίζρπζεο φηαλ παξάγεηαη απφ κηα δξάζε (δειαδή είλαη ζπλέπεηά ηεο) θαη 

απμάλεη ηε ζπρλφηεηα ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ έρνπλ απηή ηε ζπλέπεηα. πλεπψο, ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ χπαξμε ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο είλαη δχν: α)θάπνηα κνξθή δξάζεο 

πξέπεη λα παξάγεη ή λα επηθέξεη κηα αιιαγή ζην πεξηβάιινλ θαη β)ε ζπρλφηεηα (ή 

πηζαλφηεηα) εκθάληζεο απηήο ηεο κνξθήο δξάζεο πξέπεη λα απμάλεηαη σο ζπλέπεηα 

ηεο αιιαγήο πνπ παξήγαγε. Γηα παξάδεηγκα, ην ηειεθψλεκα ζε έλα θίιν εληζρχεηαη 

ζεηηθά απφ ηνλ ήρν ηεο θσλήο ηνπ, ην παίμηκν ηεο θηζάξαο εληζρχεηαη ζεηηθά απφ ηελ 

επράξηζηε κνπζηθή πνπ δελ ππήξρε πξηλ θαη πνπ ηψξα παξάγεηαη, ε θαηαλάισζε κηαο 

ηνχξηαο εληζρχεηαη ζεηηθά απφ ηε γεχζε πνπ παξάγεη ζην ζηφκα καο (Μέιινλ, 2007). 

 

 

 

 

 

   

   ζνλ αθνξά ζηελ αξλεηηθή ελίζρπζε, ιέκε φηη έλα εξέζηζκα έρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο φηαλ ηεξκαηίδεηαη απφ κία δξάζε (δειαδή ν ηεξκαηηζκφο είλαη 

ζπλέπεηά ηεο) θαη απμάλεη ηε ζπρλφηεηα ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ έρνπλ απηή ηε 

ζπλέπεηα. Με άιια ιφγηα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ χπαξμε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο είλαη 

δχν: α)θάπνηα κνξθή δξάζεο πξέπεη λα ηεξκαηίδεη ηελ παξνπζίαζε ελφο 

(ελνριεηηθνχ, επψδπλνπ, απεηιεηηθνχ) εξεζίζκαηνο πνπ πξνυπάξρεη ηεο δξάζεο θαη 

β)ε ζπρλφηεηα ή πηζαλφηεηα εκθάληζεο απηήο ηεο κνξθήο δξάζεο πξέπεη λα 

απμάλεηαη σο ζπλέπεηα ηνπ ηεξκαηηζκνχ  ηνπ (ελνριεηηθνχ, επψδπλνπ, απεηιεηηθνχ) 

εξεζίζκαηνο πνπ πξνυπήξρε ηεο δξάζεο. Ζ δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ν ηεξκαηηζκφο 

ηνπ πξνυπάξρνληνο εξεζίζκαηνο απμάλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο κνξθήο δξάζεο νλνκάδεηαη «αξλεηηθή ελίζρπζε». ηαλ θάπνηα 

Θεηηθή ελίζρπζε 

  Γ           Δ
Δ+

 

Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο δξάζεο 
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δξάζε εκθαλίδεηαη πην ζπρλά επεηδή έρεη ηεξκαηίζεη  θάπνην εξέζηζκα πνπ ήδε 

ππήξρε, απνθαινχκε απηφ ην εξέζηζκα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα (Δ
Δ-

) ή 

αξλεηηθφ εληζρπηή, θαη  ιέκε φηη ε  ζπγθεθξηκέλε  ζπληειεζηηθή ζπκπεξηθνξά 

εληζρχεηαη αξλεηηθά απφ ηελ εμαθάληζή ηνπ (Μέιινλ, 2007). 

 

 

 

 

 

   Πξνυπφζεζε γηα ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε δξάζεσλ είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ 

αξλεηηθνχ εληζρπηή (Δ
Δ-

)  πξνηνχ λα εκθαληζηεί ε δξάζε, αθνχ ρσξίο απηφλ δελ ζα 

ππήξρε θάηη γηα λα ζηακαηήζεη ε δξάζε. Πνιιέο δξάζεηο εληζρχνληαη φηαλ 

ηεξκαηίδνπλ θάπνην εξέζηζκα πνπ ήδε ππήξρε: φηαλ βξέρεη, ην άλνηγκα κηαο 

νκπξέιαο εληζρχεηαη απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επαθήο καο κε ηελ θξχα βξνρή· ε 

αιιαγή ηνπ ζηαζκνχ ζην ξαδηφθσλν κπνξεί λα ηεξκαηίζεη κηα ελνριεηηθή 

δηαθήκηζε· ην θηχζηκν ελφο πηθξνχ θαγεηνχ εληζρχεηαη απφ ηελ αθαίξεζή ηνπ απφ ην 

ζηφκα. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη δξάζεηο εληζρχνληαη αξλεηηθά απφ ηνλ  

ηεξκαηηζκφ  ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ (Μέιινλ, 2007). 

   ηαλ ε εκθάληζε κηαο κνξθήο δξάζεο νθείιεηαη ζηηο εληζρπηηθέο ζπλέπεηεο 

παξφκνησλ δξάζεσλ ζην παξειζφλ, ε ζπρλφηεηά ηεο ζα κεησζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ 

νη δξάζεηο απηέο δελ είλαη πηα απνηειεζκαηηθέο. Απηφ ηζρχεη είηε ε εληζρπηηθή 

ζπλέπεηα ησλ δξάζεσλ είλαη ε παξαγσγή ελφο εξεζίζκαηνο πνπ δελ ππήξρε (ζεηηθή 

ελίζρπζε) είηε ε αθαίξεζε ελφο εξεζίζκαηνο πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηε δξάζε 

(αξλεηηθή ελίζρπζε). Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζηελ εμάιεηςε ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο, 

έπεηηα απφ κηα πεξίνδν εληζρπηηθήο παξαγσγήο εξεζηζκάησλ, ην ζεηηθά εληζρπηηθφ 

εξέζηζκα δελ παξάγεηαη πιένλ κε ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο, ελψ ζηελ εμάιεηςε ηεο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο, έπεηηα απφ κηα πεξίνδν εληζρπηηθήο αθαίξεζεο εξεζηζκάησλ, ην 

αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα δελ ηεξκαηίδεηαη πηα απφ ηε δξάζε πνπ παιηά ην 

αθαηξνχζε (Μέιινλ, 2007). 

   Ζ επέθηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ελίζρπζε ή ηεο εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο απφ έλα 

πεξηβαιινληηθφ πιαίζην ζε έλα άιιν, ην νπνίν δηαθέξεη απφ ην πξψην ζε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο, νλνκάδεηαη  ζπληειεζηηθή γελίθεπζε εξεζηζκάησλ. ε απηφ 

ην θαηλφκελν, νη δξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζε έλα πεξηβαιινληηθφ πιαίζην, 

ιφγσ ελίζρπζεο ζε απηφ, εκθαλίδνληαη επίζεο πην ζπρλά ζε έλα δεχηεξν 

πεξηβαιινληηθφ πιαίζην ην νπνίν κνηάδεη ή έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ην πξψην. 

Αξλεηηθή  ελίζρπζε 

Δ
Δ-  

:  Γ          Δ
Δ- 

Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο δξάζεο 
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Δπηπιένλ, νη δξάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν ζπρλά ζε έλα πεξηβαιινληηθφ 

πιαίζην, ιφγσ έιιεηςεο ελίζρπζεο ζε απηφ, εκθαλίδνληαη επίζεο ιηγφηεξν ζπρλά θαη 

ζε έλα δεχηεξν πεξηβαιινληηθφ πιαίζην ην νπνίν κνηάδεη ή έρεη θνηλά ζηνηρεία κε ην 

πξψην. Σν θαηλφκελν ζην νπνίν ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ δξάζεσλ είλαη 

κεγαιχηεξε θαηά ηελ παξνπζία ελφο εξεζίζκαηνο παξά θαηά ηελ παξνπζία ελφο 

δεχηεξνπ παξφκνηνπ εξεζίζκαηνο, ιφγσ ελίζρπζεο ζην έλα θαη εμάιεηςεο ζην άιιν, 

νλνκάδεηαη ζπληειεζηηθή δηάθξηζε εξεζηζκάησλ (Μέιινλ, 2007).  

   Σα εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ παξάιιεια δχν ή θαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Μία απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ εξεζηζκάησλ είλαη ε δηαθξηηηθή 

ιεηηνπξγία. Έλα δηαθξηηηθφ εξέζηζκα αιιάδεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ ιφγσ 

ζπλεπεηψλ ή εμάιεηςεο ησλ ζπλεπεηψλ θαηά ηελ παξνπζία ηνπ ζην παξειζφλ.  Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ν παηέξαο κπαίλεη ζην δσκάηην ελφο παηδηνχ, παξαηεξνχκε αχμεζε 

ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δξάζεο «κπακπά» ιφγσ ελίζρπζεο θαηά ηελ παξνπζία 

ηνπ. ηαλ κπαίλεη ε κεηέξα, παξαηεξνχκε άκεζε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

ηεο ίδηαο δξάζεο ιφγσ εμάιεηςεο ησλ εληζρπηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θαηά ηελ παξνπζία 

ηνπ δεχηεξνπ εξεζίζκαηνο. Σα δχν εξεζίζκαηα, ε φςε ηνπ παηέξα θαη ε φςε ηεο 

κεηέξαο, ζπληζηνχλ δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα γηα ηελ εθδήισζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεο, αθνχ ειέγρνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ιφγσ ζπλεπεηψλ ή έιιεηςεο 

ζπλεπεηψλ θαηά ηε  παξνπζία ηνπο. Σα δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα ειέγρνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά· φηαλ ηα δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα εκθαλίδνληαη, ε εκθάληζε ησλ δξάζεσλ 

πνπ έρνπλ εληζρπζεί θαηά ηελ παξνπζία ηνπο γίλεηαη πην πηζαλή θαη ε εκθάληζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ δελ έρνπλ εληζρπζεί θαηά ηελ παξνπζία ηνπο γίλεηαη ιηγφηεξν πηζαλή 

(Μέιινλ, 2007). 

   Σα δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα είλαη πεξηβαιινληηθά πιαίζηα ζηελ παξνπζία ησλ νπνίσλ 

νξηζκέλεο κνξθέο δξάζεσλ ππήξμαλ ή δελ ππήξμαλ απνηειεζκαηηθέο, γη ΄ απηφ θαη ε 

εθ λένπ παξνπζία ηνπο κπνξεί λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

απηψλ ησλ δξάζεσλ. Γηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 (ή πιαίζην ελίζρπζεο) νλνκάδεηαη ην 

εξέζηζκα εθείλν θαηά ηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή δξάζεο έρεη 

εληζρπζεί, φπνπ θαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ ππήξρε εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο ηεο ίδηαο 

κνξθήο. Δπνκέλσο, ην Δ
D
 πξνμελεί ηελ εθδήισζε (απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα 

εθδήισζεο) ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ έρνπλ εληζρπζεί ζην παξειζφλ θαηά ηελ 

παξνπζία ηνπ. Γηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
Γ 

(ή πιαίζην εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο) 

νλνκάδεηαη ην εξέζηζκα εθείλν θαηά ηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ κηα ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή δξάζεο δελ έρεη εληζρπζεί, φπνπ θαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ ππήξρε ελίζρπζε 

ηεο ίδηαο κνξθήο. Δπνκέλσο, ην Δ
Γ
 αλαζηέιιεη ηελ εθδήισζε (κεηψλεη ηελ 
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πηζαλφηεηα εθδήισζεο) ησλ κνξθψλ δξάζεο πνπ εθδειψζεθαλ ρσξίο ελίζρπζε ζην 

παξειζφλ θαηά ηελ παξνπζία ηνπ. ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, ε φςε ηνπ παηέξα 

ιεηηνπξγεί σο Δ
D
 γηα ηε κνξθή δξάζεο ηνπ παηδηνχ λα ιέεη «κπακπά», ελψ ε φςε ηεο 

κεηέξαο ιεηηνπξγεί σο Δ
Γ
 γηα ηελ ίδηα κνξθή δξάζεο (Μέιινλ, 2007). 

   Αλαθνξηθά κε ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ησλ εξεζηζκάησλ, ηα εξεζίζκαηα κπνξνχλ 

ηελ ίδηα ζηηγκή λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν ίδην εξέζηζκα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο πξνθιεηηθφ εξέζηζκα, σο εληζρπηηθφ εξέζηζκα ή σο 

δηαθξηηηθφ εξέζηζκα. Γηα παξάδεηγκα, ε γεχζε κηαο ηνχξηαο εληζρχεη ηελ εθδήισζε 

δξάζεσλ πνπ επηθέξνπλ ην γιπθφ ζην ζηφκα θαη ηαπηφρξνλα πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα 

επραξίζηεζεο. Αληίζηνηρα, ην ίδην εξέζηζκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηαπηφρξνλα σο 

πξνθιεηηθφ εξέζηζκα πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο, αιιά θαη σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα 

είηε απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ πνπ έρνπλ επηθέξεη ελίζρπζε 

θαηά ηελ παξνπζία ηνπ, είηε αλαζηέιινληαο ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ πνπ 

δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθέο θαηά ηελ παξνπζία ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, λα 

δηαθξίλνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα έρεη έλα 

εξέζηζκα (Μέιινλ, 2007). 

  Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή έλλνηα ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη απηή ησλ 

παξσζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Παξσζεηηθή δηαδηθαζία νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε γεγνλφο 

απμάλεη ή κεηψλεη πξνζσξηλά ηελ ηθαλφηεηα κηα ζπλέπεηαο λα ιεηηνπξγεί σο 

εληζρπηηθφ εξέζηζκα, δειαδή λα απμάλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ. Ο 

νξηζκφο ηεο παξσζεηηθήο δηαδηθαζίαο ππνδειψλεη φηη πξέπεη πάληα λα ζπκβαίλνπλ 

θάπνηα άιια γεγνλφηα πξνηνχ νπνηνδήπνηε εξέζηζκα λα ιεηηνπξγήζεη σο εληζρπηήο 

θαη φηη ε εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο βαζίδεηαη ή νθείιεηαη ζε 

απηά ηα πξνεγνχκελα γεγνλφηα. Τπάξρνπλ δχν είδε παξσζεηηθψλ δηαδηθαζηψλ: νη 

ζεκειησηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζεκειηψλνπλ ή απμάλνπλ πξνζσξηλά ηελ 

εληζρπηηθή δχλακε ελφο εξεζίζκαηνο θαη νη εθκεδεληζηηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο 

κεηψλνπλ ή κεδελίδνπλ πξνζσξηλά ηελ εληζρπηηθή ηνπ δχλακε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

δηαθξίλνπκε κεηαμχ δχν εηδψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αιιάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ 

δξάζεσλ: ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αιιάδνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ επεηδή 

έρνπλ αιιάμεη νη ίδηεο νη ζπλέπεηεο ησλ δξάζεσλ (φπσο ε ελίζρπζε θαη ε εμάιεηςε 

ηεο ελίζρπζεο) θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αιιάδνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

δξάζεσλ φρη επεηδή έρνπλ αιιάμεη νη ζπλέπεηεο, αιιά επεηδή έρεη αιιάμεη ε 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ (φπσο είλαη νη παξσζεηηθέο 

δηαδηθαζίεο). Ζ σθέιηκε αλάιπζε νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 
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ησλ δξάζεσλ απαηηεί παξαηεξήζεηο ζρεηηθά θαη κε ηηο δχν παξακέηξνπο (Μέιινλ, 

2007). 

   Μηα άιιε βαζηθή έλλνηα είλαη απηή ηεο ηηκσξίαο. ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

πξνζέγγηζε ν φξνο «ηηκσξία» δελ έρεη εζηθή ρξνηά, νχηε νπνηαδήπνηε άιιε έλλνηα 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνζέζεηο θάπνηνπ αηφκνπ πνπ αζθεί ηελ ηηκσξία, αιιά  

πεξηγξάθεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο ζηηο νπνίεο ε ζπλέπεηα 

κηαο δξάζεο είλαη ε παξαγσγή θάπνηνπ εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθφο 

εληζρπηήο (ζεηηθή ηηκσξία) ή ν ηεξκαηηζκφο θάπνηνπ εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

ζεηηθφο εληζρπηήο (αξλεηηθή ηηκσξία). Έλα παξάδεηγκα γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε 

είλαη ε παξαγσγή κηαο επψδπλεο ειεθηξηθήο εθθέλσζεο απφ θάπνηα ιάζνο θίλεζε 

ηνπ ειεθηξνιφγνπ ζε κηα πξίδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ηνπ ειεθηξνιφγνπ 

ηηκσξήζεθε απφ ηελ εθθέλσζε, δηφηη ε δξάζε παξήγαγε έλα εξέζηζκα πνπ θαλνληθά 

ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθφο εληζρπηήο. Έλα παξάδεηγκα γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε είλαη 

ν ηεξκαηηζκφο ηεο απνιαπζηηθήο ζπλνκηιίαο ζην ηειέθσλν (ράζηκν ηνπ ζήκαηνο) 

απφ ηελ είζνδφ καο ζε έλα θαηάζηεκα. Ζ είζνδφο καο ζην θαηάζηεκα ηηκσξήζεθε κε 

ηελ απψιεηα ηεο ελδηαθέξνπζαο ζπλνκηιίαο, δηφηη ε  δηαθνπή ζηε ζεηηθή ελίζρπζε 

ήηαλ ζπλέπεηα ηεο δξάζεο καο. ηε ζεηηθή ηηκσξία ε δξάζε παξάγεη ή επηθέξεη 

θάπνην αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα (π.ρ. ειεθηξηθή εθθέλσζε), ελψ ζηελ αξλεηηθή 

ηηκσξία ε δξάζε ηεξκαηίδεη θάπνην ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα (π.ρ. ελδηαθέξνπζα 

ζπλνκηιία) πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηε δξάζε (Μέιινλ, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

   πσο πξνυπφζεζε γηα ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε είλαη ε παξνπζία ελφο αξλεηηθνχ 

εληζρπηή, έηζη θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αξλεηηθή ηηκσξία είλαη ε παξνπζία ελφο 

ζεηηθνχ εληζρπηή, αθνχ ρσξίο απηφλ δελ ζα ππήξρε θαλέλα ζεηηθά εληζρπηηθφ 

εξέζηζκα γηα λα ηεξκαηίζεη ε δξάζε. Δπνκέλσο, δηαθνξεηηθά απφ ηε ζεηηθή ηηκσξία, 

ε αξλεηηθή ηηκσξία απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο ζεηηθά εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο πξηλ 
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απφ ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο (Μέιινλ, 2007).  

   Ζ ζεηηθή θαη ε αξλεηηθή ηηκσξία σο ζπλέπεηεο δξάζεσλ ζπκβαίλνπλ επίζεο ζηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Μεηαμχ ησλ ζπκβάλησλ πνπ ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ σο 

αξλεηηθνί εληζρπηέο είλαη θαη εξεζίζκαηα θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, φπσο ηα 

ραζηνχθηα, νη θσλέο, ε ζηέξεζε αληηθεηκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζεηηθή ηηκσξία 

κπνξεί λα ππάξρεη φηαλ έλα παηδί βάιεη ηνλ αληίρεηξά ηνπ ζην ζηφκα ηνπ θαη ε δξάζε 

ηνπ παξαγάγεη έλα ραζηνχθη απφ ηνλ γνλέα ηνπ.  Αξλεηηθή ζα ήηαλ ε ηηκσξία εάλ, 

φηαλ ην παηδί έβαδε ηνλ αληίρεηξα ηνπ ζην ζηφκα ηνπ, ν γνλέαο ηνπ έπαηξλε ην 

αγαπεκέλν ηνπ αξθνπδάθη (Μέιινλ, 2007). 

   Ζ ηηκσξία θαη νη απεηιέο ηηκσξίαο εθαξκφδνληαη επξέσο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Ο εμαλαγθαζηηθφο έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

ζπλερψο παξψλ ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο καο: φηαλ βιέπνπκε ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο καο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ καο αξέζνπλ, ηνπο θαηαθξίλνπκε, ηνπο 

εηξσλεπφκαζηε, ηνπο ζηεξνχκε ηα αγαπεκέλα ηνπο πξάγκαηα, ηνπο ξίρλνπκε άγξηα 

βιέκκαηα ή παχνπκε λα ηνπο κηιάκε. Δληνχηνηο, ε ηηκσξία δελ κεηψλεη απαξαίηεηα 

ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο δξάζεσλ. Σέζζεξηο είλαη νη ιφγνη πνπ ζπκβαίλεη απηφ  

(Μέιινλ, 2007). 

   Ο πξψηνο ιφγνο είλαη ε ηαπηφρξνλε ζεηηθή ελίζρπζε θαη ζεηηθή ηηκσξία ησλ 

δξάζεσλ. ηαλ θάπνην είδνο δξάζεο ηηκσξείηαη, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο παξφκνησλ 

δξάζεσλ είλαη πηζαλφ λα κεηψλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε πξνζπάζεηα λα 

δηνξζψζνπκε κηα πξίδα παξάγεη ειεθηξηθή εθθέλσζε, ε ηάζε επαλάιεςεο 

παξφκνησλ ζπκπεξηθνξψλ ίζσο θαη λα κεησζεί. Χζηφζν, ε ηηκσξία κπνξεί θαη λα κε 

κεηψλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ, δηφηη νη δξάζεηο ζπλερίδνπλ λα έρνπλ θαη 

έλα δηθφ ηνπο ηζηνξηθφ ελίζρπζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ αξθεηέο θνξέο ζην παξειζφλ 

ην είδνο ησλ θηλήζεψλ καο κε ηα θαηζαβίδηα - πνπ παξήγαγε ηελ ειεθηξηθή 

εθθέλσζε - έρεη παξαγάγεη επηζθεπέο δεκηψλ, δελ απνθιείεηαη λα ζπλερίζνπκε λα 

δηνξζψλνπκε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο παξά ηηο εθθελψζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο ίδηεο 

δξάζεηο. Δάλ δειαδή νη δξάζεηο έρνπλ παξαγάγεη θαη ζπλερίδνπλ λα παξάγνπλ 

εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, κπνξεί λα κελ παξαηεξεζεί θακία επίδξαζε ηεο ηηκσξίαο.  

   Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη ε ηαπηφρξνλε ζεηηθή ελίζρπζε θαη αξλεηηθή ηηκσξία ησλ 

δξάζεσλ. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ ηηκσξνχληαη έρνπλ επίζεο εληζρπζεί ζην παξειζφλ 

θαη ζπλήζσο ζπλερίδνπλ λα εληζρχνληαη, γη ΄ απηφ ζπρλά ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη 

ελψ παξάιιεια ηηκσξνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε ηνπνζέηεζε ηνπ αληίρεηξα ζην ζηφκα 

κπνξεί λα ηεξκαηίδεη ηελ επαθή κε αγαπεκέλα αληηθείκελα (αξλεηηθή ηηκσξία), αιιά 

ε απηφκαηε εληζρπηηθή δχλακε ηνπ εξεζίζκαηνο ζην ζηφκα κπνξεί λα αξθεί γηα λα 
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δηαηεξεί ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηέηνησλ δξάζεσλ, παξά ηελ αξλεηηθή ηηκσξία ηνπο. 

Μαθξνπξφζεζκα, νη δξάζεηο πνπ ηηκσξνχληαη κε θάπνην ηξφπν επίζεο εληζρχνληαη. 

Σν γεγνλφο φηη κηα δξάζε εκθαλίδεηαη ήδε κε θάπνηα ζπρλφηεηα ζεκαίλεη ζίγνπξα 

φηη εληζρχεηαη επίζεο κε θάπνηα ζπρλφηεηα. Δάλ δελ ππάξρεη έλα ηζηνξηθφ ελίζρπζεο, 

κάιινλ δελ ζα ππάξρνπλ θαη δξάζεηο γηα λα ηηκσξεζνχλ. Δάλ ην εξέζηζκα ηνπ 

αληίρεηξα ζην ζηφκα δελ ήηαλ εληζρπηηθφ, ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ζηφκα δελ ζα 

εκθαληδφηαλ θαη επνκέλσο δελ ζα είρε ηηκσξεζεί. 

   Ο ηξίηνο ιφγνο είλαη ε ηαπηφρξνλε αξλεηηθή ελίζρπζε θαη ζεηηθή ηηκσξία ησλ 

δξάζεσλ. Απηφο ν ζπλδπαζκφο απνηειεί κηα άιιε παξαιιαγή ηεο αλαγθαζηηθήο 

ζπλχπαξμεο ηεο ηηκσξίαο κε ηελ ελίζρπζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπκπεξηθνξά ελφο 

καζεηή λα αληηγξάθεη ζην ζρνιείν κπνξεί άιινηε λα ηεξκαηίδεη ηελ απεηιή απνηπρίαο 

ζηελ εμέηαζε θαη άιινηε λα παξάγεη ηελ απνδνθηκαζία απφ ην δάζθαιν θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο. Ίζσο απηή ε ζεηηθή ηηκσξία λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

παξφκνησλ ζπκπεξηθνξψλ, ίζσο θαη φρη, δεδνκέλνπ φηη είλαη κηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

επίζεο εληζρχεηαη. 

   Ο ηέηαξηνο ιφγνο είλαη ε ηαπηφρξνλε αξλεηηθή ελίζρπζε θαη αξλεηηθή ηηκσξία ησλ 

δξάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα παηδί απνιακβάλεη ηελ αλάγλσζε γηα ηελ 

αγαπεκέλε ηνπ πνδνζθαηξηθή νκάδα, αιιά απεηιείηαη κε ηηκσξία εάλ δελ δηαβάζεη ην 

βηβιίν ηεο Ηζηνξίαο, ην δηάβαζκα ηεο Ηζηνξίαο εληζρχεηαη αξλεηηθά απφ ηελ αθχξσζε 

ηεο απεηιήο, αιιά θαη ηηκσξείηαη αξλεηηθά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζεηηθά 

εληζρπηηθήο επαθήο κε ην θείκελν γηα ην πνδφζθαηξν. Γεληθψο, φπνηε αλαγθαδφκαζηε 

λα αιιάμνπκε απφ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ εληζρχεηαη ζεηηθά ζε κηα δξαζηεξηφηεηα 

πνπ εληζρχεηαη αξλεηηθά, ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ηαπηφρξνλα ηηκσξείηαη 

αξλεηηθά. Απηφο ν ζπλδπαζκφο ηηκσξίαο θαη ελίζρπζεο απνηειεί άιινλ έλαλ ηξφπν 

κε ηνλ  νπνίν ε   ηηκσξία   ζπληειείηαη   ζε   πιαίζην   ελίζρπζεο,   νπφηε   δελ κεηψλεη  

θαη ΄ αλάγθελ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ. 

  ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζεηηθή ή ε αξλεηηθή ηηκσξία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εθδήισζεο ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο, ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηηκσξίαο ζηε ζπκπεξηθνξά. Ζ πξψηε 

πηζαλή επίδξαζε πνπ έρεη ε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο είλαη φηη ε (θαηά ζπλέπεηα 

δξάζεσλ) παξνπζίαζε ησλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ θαη ε απνθνπή ησλ ζεηηθψλ 

εληζρπηψλ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αζπκβίβαζηεο κε ηελ εθδήισζε ηηκσξεκέλσλ 

δξάζεσλ. Δάλ ε δξάζε πνπ παξάγεη έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ή πνπ αθαηξεί 

έλα ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα είλαη αζπκβίβαζηε ή αηαίξηαζηε κε ηελ αληίδξαζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ην ίδην γεγνλφο (π.ρ. αληίδξαζε θφβνπ, ζπκνχ, νξγήο, ζιίςεο, 
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ληξνπήο), ε πξφθιεζε ηεο αληίδξαζεο ζα κεηψζεη ηελ επαθφινπζε ζπρλφηεηα 

εθδήισζεο απηήο ηεο κνξθήο δξάζεο. Έηζη, ε ηηκσξία κπνξεί λα κεηψζεη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ, επεηδή νη δξάζεηο δελ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ κε 

ηαπηφρξνλε πξφθιεζε αζπκβίβαζησλ αληηδξάζεσλ (Μέιινλ, 2007).  

  

    

    

   

   Α 

 

   Ζ δεχηεξε πηζαλή επίδξαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηηκσξίαο δξάζεσλ είλαη ε 

δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ. Δμαξηεκέλα 

αληαλαθιαζηηθά δεκηνπξγνχληαη φηαλ έλα εξέζηζκα ην νπνίν δελ πξνθαιεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε (νπδέηεξν εξέζηζκα) ζπζρεηίδεηαη ζην ρψξν θαη ην ρξφλν κε 

έλα εξέζηζκα ην νπνίν πξνθαιεί ήδε ηελ αληίδξαζε (πξνθιεηηθφ εξέζηζκα). Μεηά 

απφ κία ή (ζπλήζσο) πεξηζζφηεξεο ζπζρεηίζεηο ηνπ νπδέηεξνπ θαη ηνπ πξνθιεηηθνχ 

εξεζίζκαηνο, ην νπδέηεξν εξέζηζκα απφ κφλν ηνπ κπνξεί λα αξρίζεη λα πξνθαιεί 

θάπνηα αληίδξαζε. Σν (αξρηθά) νπδέηεξν εξέζηζκα νλνκάδεηαη εμαξηεκέλα 

πξνθιεηηθφ εξέζηζκα, νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθαιεί εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο θαη ε 

κεηαμχ ηνπο ζρέζε εμαξηεκέλν αληαλαθιαζηηθφ. πνηε κηα δξάζε αθνινπζείηαη απφ 

έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα, ηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηε δξάζε ζπζρεηίδνληαη κε πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. γηα αληηδξάζεηο 

θφβνπ, ζπκνχ, νξγήο, ζιίςεο, ληξνπήο) θαη απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαινχλ 

αληηδξάζεηο απφ κφλα ηνπο. Δπεηδή ε πξφθιεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ είλαη 

αζπκβίβαζηε κε ηελ εθδήισζε ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ, ε απφθηεζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ πνπ ζπληειείηαη θαηά ηελ ηηκσξία απηψλ ησλ 

δξάζεσλ, κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηψλ ησλ δξάζεσλ (Μέιινλ, 

2007). 
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   Δθηφο απφ ηελ πξφθιεζε  αληηδξάζεσλ αζπκβίβαζησλ κε ηελ εθδήισζε  δξάζεσλ 

θαη ηε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ ησλ νπνίσλ νη αληηδξάζεηο είλαη 

επίζεο αζπκβίβαζηεο κε ηελ εθδήισζε δξάζεσλ, ε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο έρεη θαη 

δχν άιιεο πηζαλέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εκθάληζεο ηεο ηηκσξεκέλεο κνξθήο δξάζεο. πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ηα 

εξεζίζκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο πξνθαινχλ επίζεο, σο 

πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα, αληηδξάζεηο θφβνπ, ζπκνχ, νξγήο, ζιίςεο, ληξνπήο θ.ιπ. 

Δπηπιένλ, ηα νπδέηεξα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

δξάζεηο  κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαινχλ 

παξφκνηεο αληηδξάζεηο σο εμαξηεκέλα πξνθιεηηθά εξεζίζκαηα. Έηζη, ηα 

ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα θαηά ηελ εθδήισζε 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ ηηκσξεζεί πξνθαινχλ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα θαη  επίζεο 

ιεηηνπξγνχλ σο εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα (ή δηαθνξεηηθά σο 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα). Οπφηε νη δξάζεηο πνπ ηεξκαηίδνπλ απηά ηα 

πξνεηδνπνηεηηθά εξεζίζκαηα ζα εθδειψλνληαη πην ζπρλά.  

   Ζ ηξίηε, ινηπφλ, πηζαλή επίδξαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηηκσξίαο είλαη ε δηακφξθσζε 

ηεο θπγήο απφ εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα/πξνεηδνπνηεηηθά 

ζήκαηα. Δπνκέλσο, άιινο έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε δηαδηθαζία ηεο ηηκσξίαο κπνξεί 

λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ πνπ ηηκσξνχληαη είλαη επεηδή ε 

δηαδηθαζία απηή αλαπφθεπθηα ξπζκίδεη ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε ζε φιεο ηηο δξάζεηο 

πνπ είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ ηηκσξεκέλε κνξθή, θαζψο ε εθδήισζε κε 

ηηκσξεκέλσλ κνξθψλ δξάζεο ηεξκαηίδεη ηα πξνεηδνπνηεηηθά εξεζίζκαηα ησλ 

ηηκσξεκέλσλ (Μέιινλ, 2007). 
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εξεζηζκάησλ πξνθαιεί επίζεο αληηδξάζεηο πνπ είλαη φκσο θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

αληίζεηεο κε εθείλεο πνπ πξνθάιεζε ν αξλεηηθφο εληζρπηήο. Πξφθεηηαη γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ νλνκάδνπκε αλαθνχθηζε, αζθάιεηα, εξεκία, ραιάξσζε. 

Δπνκέλσο, ηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα ηα νπνία παξάγνληαη απηφκαηα 

απφ ηελ εθδήισζε δξάζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ  πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζπζρεηίδνληαη 

κε γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο, αζθάιεηαο θαη εξεκίαο. 

πλεπψο, ηα εξεζίζκαηα απηά απνθηνχλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο 

εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο ραιάξσζεο ή αλαθνχθηζεο θαη επίζεο ιεηηνπξγνχλ σο 

ζεηηθνί εληζρπηέο γηα ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. πσο ηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη ηα 

άιια εξεζίζκαηα ηα νπνία παξάγνληαη απηφκαηα απφ ηηο δξάζεηο πνπ επηθέξνπλ 

αξλεηηθνχο εληζρπηέο γίλνληαη εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα (ή 

πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα), έηζη θαη ηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ 

παξάγνληαη απφ δξάζεηο νη νπνίεο ηεξκαηίδνπλ αξλεηηθνχο εληζρπηέο γίλνληαη θαη 

απηά εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα πνπ νλνκάδνληαη ζήκαηα αζθάιεηαο. 

ην πιαίζην ηεο ηηκσξίαο, ε εθδήισζε ησλ κε ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ ηεξκαηίδεη ηα 

ππάξρνληα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ έληαζε, αιιά θαη παξάγεη εξεζίζκαηα πνπ 

πξνθαινχλ ραιάξσζε. Με άιια ιφγηα, ζην πιαίζην ηεο ηηκσξίαο νη κε ηηκσξεκέλεο 

δξάζεηο ηεξκαηίδνπλ αξλεηηθά εληζρπηηθά ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο αιιά παξάγνπλ 

θαη ζεηηθά εληζρπηηθά ζήκαηα αζθάιεηαο (Μέιινλ, 2007). 
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   Αλαθεθαιαηψλνληαο, νη πηζαλέο επηδξάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηηκσξίαο ζηε 

ζπκπεξηθνξά είλαη νη εμήο: ε πξφθιεζε αληηδξάζεσλ αζπκβίβαζησλ κε ηελ 

εθδήισζε ηηκσξεκέλσλ δξάζεσλ, ε δεκηνπξγία εμαξηεκέλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αληαλαθιαζηηθψλ, ε δηακφξθσζε ηεο θπγήο απφ εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά 

εξεζίζκαηα θαη ε δεκηνπξγία ησλ ζεηηθά εληζρπηηθψλ ζεκάησλ αζθάιεηαο (Μέιινλ, 

2007). 

 

Ζ ζέζε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ γηα ηελ ςπρνπαζνινγία 

 

   χκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, νη «ςπρνπαζνινγηθέο» θαηαζηάζεηο 

απνηεινχλ εθδειψζεηο θπζηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, κε ηελ έλλνηα φηη θαζνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο αξρέο. Σα θαηλφκελα ηεο «ςπρνπαζνινγίαο» δελ απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο λφκνπο θαζνξηζκνχ απφ ηηο ππφινηπεο ζπκπεξηθνξέο. Οη ίδηεο 

δηεξγαζίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε «θπζηνινγηθή» ζπκπεξηθνξά θαζνξίδνπλ θαη ηελ 

«παζνινγηθή» ζπκπεξηθνξά. Απιψο ζηελ «ςπρνπαζνινγηθή» πεξίπησζε νη 

λνκνηειεηαθέο αιιειεπηδξάζεηο ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο έρνπλ νδεγήζεη ζηε 

δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ηνπ αηφκνπ ζε 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο (φπσο ηα εξεζίζκαηα ησλ ζηελψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θ.α.) θαζψο θαη 

ζηε ζεκειίσζε ηεο ζεηηθά εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ίδησλ γεγνλφησλ. 

   Καηά ην ζπκπεξηθνξηζκφ, δελ ππάξρνπλ ςπρνινγηθέο «αλσκαιίεο». ιε ε 

ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη ζπζηεκαηηθά κέζα απφ ηε καθξνπξφζεζκε αιιειεπίδξαζε 

ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα θπζηθά γεγνλφηα ηεο δσήο. ηαλ ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ 

θαίλεηαη λα είλαη «εθηφο ειέγρνπ», απηφο δελ είλαη αλψκαινο, απιά εκείο δελ έρνπκε 

κηα ηθαλνπνηεηηθή θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. Αλαιχνληάο ηελ επηζηεκνληθά ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε «παζνινγία» ηνπ έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ην ζπλδπαζκφ «θπζηνινγηθψλ» δηεξγαζηψλ (ζεηηθή ελίζρπζε, 

αξλεηηθή ελίζρπζε, απφθηεζε εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ). Με άιια ιφγηα, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ε «παζνινγία» ηνπ απνηειείηαη απφ δηεξγαζίεο ζπκπεξηθνξάο νη 

νπνίεο, θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο, είλαη αλακελφκελεο θαη σθέιηκεο (Μέιινλ, 

2007).  

    

   Οη έλλνηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε απηή ηελ ελφηεηα θαη ηδηαίηεξα νη πηζαλέο 

επηδξάζεηο ηεο ηηκσξίαο ζηε ζπκπεξηθνξά ζα καο βνεζήζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ζηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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                        ΗΓΔΟΦΤΥΑΝΑΓΚΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

   

   ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο 

δηαηαξαρήο, φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο θιηληθήο ςπρνπαζνινγίαο. 

Θα γίλεη, επίζεο, αλαθνξά ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν άιια ξεχκαηα ζην ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο πξνζεγγίδνπλ ηε δηαηαξαρή θαζψο θαη ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ηξφπνπ 

απηνχ πξνζέγγηζεο απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ. 

   Ζ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή αλήθεη ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Σα δχν βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο απηήο είλαη νη ηδενιεςίεο θαη νη ςπραλαγθαζκνί. Σν 

DSM-IV-TR νξίδεη ηηο ηδενιεςίεο θαη ηνπο ςπραλαγθαζκνχο σο εμήο: Οη ηδενιεςίεο 

είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη επίκνλεο ζθέςεηο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο, νη νπνίεο 

βηψλνληαη θάπνηεο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηαξαρήο σο παξείζαθηεο θαη 

απξφζθνξεο θαη πξνθαινχλ έληνλν άγρνο ή ελφριεζε. Απηέο νη ζθέςεηο, 

παξνξκήζεηο ή εηθφλεο δελ απνηεινχλ απιά ππεξβνιηθέο αλεζπρίεο γηα πξνβιήκαηα 

ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Σν άηνκν πξνζπαζεί λα αγλνεί ή λα θαηαζηέιιεη ηέηνηεο 

ζθέςεηο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο ή λα ηηο εμνπδεηεξψλεη κε θάπνηα άιιε ζθέςε ή 

πξάμε. Σν άηνκν αλαγλσξίδεη φηη νη ηδενιεπηηθέο ζθέςεηο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο 

απνηεινχλ πξντφλ ηνπ δηθνχ ηνπ λνπ. Οη ςπραλαγθαζκνί είλαη επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. πιχζηκν ρεξηψλ, ηαθηνπνίεζε, έιεγρνο) ή λνεξέο πξάμεηο (π.ρ. 

πξνζεπρέο, κεηξήζεηο, ζησπεξέο επαλαιήςεηο ιέμεσλ), ηηο νπνίεο ην άηνκν 

αηζζάλεηαη αλαγθαζκέλν λα εθηειέζεη ζε απάληεζε κηαο ηδενιεςίαο ή ζχκθσλα κε 

θαλφλεο νη νπνίνη πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ απζηεξά. Οη ζπκπεξηθνξέο ή νη λνεξέο 

πξάμεηο απνβιέπνπλ ζηελ απνηξνπή ή ηε κείσζε ηεο ελφριεζεο ή ζηελ απνηξνπή  

θάπνηνπ απεπθηαίνπ γεγνλφηνο ή θαηάζηαζεο. Χζηφζν, απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ή 

λνεξέο πξάμεηο δελ ζπλδένληαη κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν κε απηφ γηα ην νπνίν έρνπλ 

ζρεδηαζζεί λα εμνπδεηεξψλνπλ ή λα απνηξέπνπλ (Sadock & Sadock, 2007). 

   Οη πην ζπλεζηζκέλεο ηδενιεςίεο ζρεηίδνληαη κε ηε κφιπλζε ή ηε κεηάδνζε θάπνηα 

αξξψζηηαο (γηα παξάδεηγκα, εάλ ην άηνκν αγγίμεη θάηη ζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ή 

δψζεη ην ρέξη ηνπ ζε θάπνηνλ, πηζηεχεη φηη ζα θνιιήζεη θάπνηα αξξψζηηα), κε 

επαλαιακβαλφκελεο ακθηβνιίεο (γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν αλαξσηηέηαη εάλ έζβεζε 

ηνλ θνχξλν, εάλ θιείδσζε ηελ εμψπνξηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπ), κε επηζεηηθέο, ηξνκαθηηθέο 

παξνξκήζεηο (γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν θνβάηαη φηη ζα ζθνηψζεη ην παηδί ηνπ ή φηη 

ζα αξρίζεη λα βξίδεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθθιεζίαο), κε εηθφλεο απαγνξεπκέλνπ 

ζεμνπαιηθνχ πεξηερνκέλνπ (φπσο επαλαιακβαλφκελεο πνξλνγξαθηθέο εηθφλεο), κε 
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ηελ αλάγθε ηνπ λα είλαη ηα πξάγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά (γηα παξάδεηγκα, ην 

άηνκν ελνριείηαη εάλ ε ζεηξά ησλ πνηεξηψλ ζην ληνπιάπη δελ είλαη ζπκκεηξηθή). 

Μεξηθνί απφ ηνπο πην ζπρλνχο ςπραλαγθαζκνχο είλαη ην ππέξκεηξν θαη ηειεηνπξγηθφ 

πιχζηκν θαη θαζάξηζκα, ν επαλεηιεκκέλνο έιεγρνο ζηηο πφξηεο, ηηο εζηίεο, ηελ 

ππξαζθάιεηα, ηηο θιεηδαξηέο θαη ηα θξέλα, ε ηειεηνπξγηθή ηαθηνπνίεζε θαη 

επαλαηαθηνπνίεζε, ε κέηξεζε, ε ζησπειή επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ. Οη 

ηδενιεςίεο θαη νη ςπραλαγθαζκνί ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

άηνκα κε ηδενιεςίεο γηα κηθξφβηα θαη κνιχλζεηο έρνπλ ςπραλαγθαζκνχο κε 

ηειεηνπξγίεο θαζαξηφηεηαο θαη άηνκα κε ηδενιεςίεο επηζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ έρνπλ 

θαηά θαλφλα ςπραλαγθαζκνχο ειέγρνπ, δειαδή πξάμεηο φπνπ ειέγρνπλ 

επαλεηιεκκέλσο εάλ έρνπλ θάλεη θάηη, γηα παξάδεηγκα εάλ έρνπλ θιείζεη ηνλ θνχξλν 

(Υξηζηνπνχινπ, 2008). 

   Οη ηδενιεςίεο θαη νη ςπραλαγθαζκνί πξνθαινχλ έθδειε ελφριεζε ζην άηνκν, είλαη 

ρξνλνβφξνη (απαηηνχλ πεξηζζφηεξν απφ κία ψξα ηελ εκέξα) ή παξεκπνδίδνπλ 

ζεκαληηθά ηηο ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ επαγγεικαηηθή (ή ζρνιηθή) 

δξαζηεξηφηεηα ή ηηο ζπλήζεηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζρέζεηο (Sadock & 

Sadock, 2007). Οη ηδενιεςίεο κπνξεί λα απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ θαη λα 

κεηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπγθεληξψλεηαη ζε γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ δηαβάδεη ή εθηειεί καζεκαηηθέο πξάμεηο. Δπίζεο, ε εθηέιεζε 

ςπραλαγθαζηηθψλ πξάμεσλ κπνξεί λα γίλεη ε βαζηθή ελαζρφιεζε ηνπ αηφκνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα αζρνιείηαη κε ηε ζηνκαηηθή ηνπ πγηεηλή φιε ηελ εκέξα, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη 

ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν. Οξηζκέλα άηνκα πνπ θνβνχληαη ηε κφιπλζε κπνξεί 

λα απνκνλσζνχλ ζε έλα δσκάηην θαη κα κελ αθήλνπλ θαλέλαλ άιιν λα κπεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Άηνκα πνπ έρνπλ σο 

ζχκπησκα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε ζπκκεηξία κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ νηθνγέλεηα, επηκέλνληαο ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνχ λα ηνπνζεηνχληαη 

ζε νξηζκέλε ζεηξά (Υξηζηνπνχινπ, 2008). 

   ζνλ αθνξά ζηελ αηηηνινγία ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, νη ζεσξεηηθνί 

ηεο βηνινγηθήο θαηεχζπλζεο έρνπλ εληνπίζεη δχν αιιειέλδεηα ζπζηήκαηα ηνπ 

εγθεθάινπ ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Σν πξψην 

είλαη έλαο βξφρνο πνπ ζπλδέεη ηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηφ κε ηνλ ζάιακν. Έλαο 

δεχηεξνο βξφρνο ζπλδέεη ηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηφ κε ηνλ ζάιακν, αιιά κέζσ ηνπ 

ξαβδσηνχ ζψκαηνο. Ζ ξαβδσηή πεξηνρή ζεσξείηαη φηη ειέγρεη ηε δξαζηεξηφηεηα 

απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Έρεη ηελ ηάζε λα θηιηξάξεη ηα πςειά επίπεδα 
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δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ ψζηε ν ζάιακνο λα κελ ππεξαληηδξά. 

ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ε ξαβδσηή πεξηνρή είλαη πηζαλφ λα αδπλαηεί 

λα ξπζκίζεη ηελ ππεξδξαζηεξηφηεηα ζηνλ θνγρνκεησπηαίν-ζαιακηθφ βξφρν, κε 

απνηέιεζκα ην άηνκν λα αληηδξά ππεξβνιηθά ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα θαη λα 

κελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ηνπ αληηδξάζεηο πξνο 

απηά. Σν πξψην ζχζηεκα θαίλεηαη λα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ λεπξνδηαβηβαζηή 

γινπηακηληθφ νμχ. Σν δεχηεξν ζχζηεκα θαίλεηαη λα ξπζκίδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ φπσο ε ζεξνηνλίλε, ε ληνπακίλε θαη ην GABA (Bennett, 2010). 

   Οη ζεσξεηηθνί ηεο βηνινγηθήο θαηεχζπλζεο ζεσξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο σο εζσηεξηθή πεγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, ε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί πσο δελ είλαη σθέιηκν λα απνδίδνπκε ηε 

ζπκπεξηθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζ ΄ φζνλ ε δεχηεξε 

δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πξψηε. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη επνκέλσο κάιινλ απαηηεί εμήγεζε παξά ηελ 

πξνζθέξεη. ιεο νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ζπκπεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά δελ πξνέξρνληαη απφ απηέο. Ζ 

πεξηγξαθή ηεο αιιαγήο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, 

πνπ αθνξνχλ φκσο ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ 

θφζκν γχξσ ηνπ. Σα άηνκα πνπ πιεξνχλ ηα δηαγλσζηηθά  θξηηήξηα γηα νξηζκέλεο 

ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ηείλνπλ λα έρνπλ αζπλήζηζηεο αλαινγίεο νξηζκέλσλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο 

δηαηαξαρήο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, θαίλεηαη λα έρνπκε ηελ ππεξβνιηθή δξάζε 

ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο, ηεο ζεξνηνλίλεο, ηεο ληνπακίλεο θαη ηνπ GABA. Απηφ 

φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ε ππεξβνιηθή δξάζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ απηψλ είλαη ε 

αηηία ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο. Απηή ε λεπξνρεκηθή δξαζηεξηφηεηα 

είλαη ε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οη αηηίεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ 

ζψκαηνο κε ηα γεγνλφηα ηεο δσήο πνπ θαηέιεμαλ ζε απηή ηε λεπξνρεκηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Μέιινλ, 2007).  

   O Freud ζεσξνχζε φηη ε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή είλαη απνηέιεζκα ησλ 

θφβσλ ηνπ αηφκνπ γηα ηηο ελνξκήζεηο ηνπ Δθείλν θαζψο θαη ηεο αληηδξαζηηθήο 

ρξήζεο ησλ κεραληζκψλ άκπλαο ηνπ Δγψ γηα ηε κείσζε ηνπ επαθφινπζνπ άγρνπο. 

Απηή ε «κάρε» αλάκεζα ζηηο δχν αληηηηζέκελεο δπλάκεηο δελ δηαδξακαηίδεηαη ζην 

αζπλείδεην. Αληίζεηα, ζπλνδεχεηαη απφ ζαθείο θαη δξακαηηθέο ζθέςεηο θαη πξάμεηο. 

Οη ελνξκήζεηο ηνπ Δθείλν γίλνληαη θαηά θαλφλα εκθαλείο κέζσ ησλ ηδενιεπηηθψλ 



25 

 

ζθέςεσλ, ελψ νη ςπραλαγθαζκνί είλαη ην απνηέιεζκα ησλ κεραληζκψλ άκπλαο. Ο 

Freud ζεσξνχζε φηη ε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο 

δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ θαηά ην πξσθηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο. ε απηφ ην ζηάδην ην 

παηδί αληιεί ηθαλνπνίεζε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αθφδεπζεο. Αλ νη γνλείο 

απαγνξεχζνπλ ή εκπνδίζνπλ απηή ηελ απφιαπζε δείρλνληαο ππεξβάιινληα δήιν γηα 

ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζηελ ηνπαιέηα, κπνξεί λα ην νδεγήζνπλ ζε κηα θαηάζηαζε 

ζπκνχ. Απηφ πξνθαιεί ελνξκήζεηο επηζεηηθφηεηαο απφ ην Δθείλν, νη νπνίεο 

εθθξάδνληαη κε ηελ εγθφπξηζε ή κε άιιεο θαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο. Αλ νη γνλείο 

αληηδξάζνπλ ζε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο κε κεγαιχηεξε πίεζε θαη αλ δεκηνπξγήζνπλ 

ζην παηδί ακεραλία ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ην ελζαξξχλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ηνπαιέηα, ηφηε απηφ κπνξεί λα ληψζεη ληξνπή θαη ελνρέο ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. 

Έηζη ε απφιαπζε ηνπ Δθείλν αξρίδεη λα αληαγσλίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηνπ Δγψ. Αλ 

απηφ ζπλερηζηεί, ην παηδί κπνξεί λα θαζεισζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην θαη λα 

αλαπηχμεη ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (Bennett, 2010). 

   Καηά ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, φηαλ απνδίδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ζηε 

«κάρε» αλάκεζα ζην Δθείλν θαη ην Δγψ, ππνζέηνπκε ηελ χπαξμε αλππφζηαησλ 

νληνηήησλ πνπ αιιάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κε θάπνην κε θπζηθφ, κπζηεξηψδε ηξφπν. 

Δπεηδή δελ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε απηή ηελ εληειψο ππνζεηηθή επίδξαζε ηνπ 

Δθείλν θαη ηνπ Δγψ, νη έλλνηεο απηέο απνθιείεηαη λα καο βνεζήζνπλ ζηελ 

πξνζπάζεηά καο λα θαηαλνήζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά (Μέιινλ, 2007). 

  χκθσλα κε ηε γλσζηαθή πξνζέγγηζε, νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη θαη ΄ επέθηαζε ε 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή νθείινληαη ζηε γλσζηαθή επαισηφηεηα ηνπ αηφκνπ 

πνπ ην σζεί λα αλαπηχμεη θάπνηα κνξθή ηεο δηαηαξαρήο. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο 

επαισηφηεηαο είλαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα παξεξκελεχεη γεγνλφηα κε ηξεηο  θχξηνπο 

ηξφπνπο. Πξψηνλ, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε αληηιήςεηο ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απεηιέο θαη θηλδχλνπο. Γεχηεξνλ, ππεξεθηηκά ηε ζνβαξφηεηα ηεο αληηιακβαλφκελεο 

απεηιήο ή ηνπ θηλδχλνπ. Σξίηνλ, ππνηηκά ηε δηθή ηνπ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηελ 

απεηιή ή ηνλ θίλδπλν πνπ αληηιακβάλεηαη. Σν άηνκν είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπέο ζην λα 

παξεξκελεχεη κε ηνπο ηξφπνπο απηνχο θάζε θνξά πνπ δπζπξνζαξκνζηηθέο 

πεπνηζήζεηο  θαη ππνζέζεηο επεξεάδνπλ ηε ζθέςε ηνπ (Υξηζηνπνχινπ, 2008). 

   Απφ ηελ άπνςε ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ, ηα λνεηηθά γεγνλφηα/δηεξγαζίεο φπσο ε 

παξεξκελεία θαη νη πεπνηζήζεηο δελ απνηεινχλ αηηίεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά 

ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ αηηίεο. ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε, νη λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο ζεσξνχληαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπρλά ζεκεηψλνληαη πξηλ απφ άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο αιιά δελ ηηο πξνθαινχλ. Οη αηηίεο ηφζν ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ φζν 
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θαη ησλ δξάζεσλ πνπ ζπλήζσο αθνινπζνχλ ηηο ηειεπηαίεο βξίζθνληαη ζηε 

καθξνπξφζεζκα αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ (Μέιινλ, 

2007). 

  Ζ απφδνζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε 

αλππφζηαηεο νληφηεηεο (φπσο ην Δγψ θαη ην Δθείλν) ή ζε λνεηηθέο δηεξγαζίεο 

απνξξίπηεηαη απφ ην ζπκπεξηθνξηζκφ, δηφηη ε απφδνζε επζπλψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζηηο παξαπάλσ έλλνηεο δελ πεξηγξάθεη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ηελ πξνέιεπζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζρεηηθά κε άιια γεγνλφηα, θαη επνκέλσο δελ καο νδεγεί ζηα γεγνλφηα 

πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηε 

ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε ηα αίηηα ηεο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα αλαδεηνχληαη 

ζηε καθξνπξφζεζκα αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ηα θπζηθά γεγνλφηα ηεο 

δσήο ηνπ (Μέιινλ, 2007). 

   ε επφκελε ελφηεηα ζα δνχκε πψο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα 

κπνξνχζαλ λα καο πξνζθέξνπλ κηα εξκελεία γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ απνηεινχλ 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, κε αλαθνξά 

απνθιεηζηηθά ζηα γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.   
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                         ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

   

   Μηα ζεηξά πεηξακαηηθψλ εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο/ηδηφηεηεο ηεο 

ηηκσξίαο θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά απνηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα ηελ 

παξνχζα έξεπλα. πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ν φξνο «ηηκσξία» πεξηγξάθεη ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ζπκπεξηθνξάο-πεξηβάιινληνο ζηηο νπνίεο ε ζπλέπεηα κηαο δξάζεο 

είλαη ε παξαγσγή θάπνηνπ εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο αξλεηηθφο εληζρπηήο 

(ζεηηθή ηηκσξία) ή ν ηεξκαηηζκφο θάπνηνπ εξεζίζκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεηηθφο 

εληζρπηήο (αξλεηηθή ηηκσξία). Δδψ ζα γίλεη αλαθνξά ζε έξεπλεο ζηηο νπνίεο νη 

δξάζεηο είραλ σο ζπλέπεηα ηελ παξαγσγή εξεζηζκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ σο 

αξλεηηθνί εληζρπηέο. Κνηλφ ζεκείν ησλ εξεπλψλ απηψλ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ηηκσξία κπνξεί λα απνθηήζεη δηαθξηηηθή θαη ζεηηθά εληζρπηηθή 

ιεηηνπξγία. 

  Οη Holz θαη Azrin ην 1961 ζε πεηξακαηηθή έξεπλα κε ππνθείκελα ηξία πεξηζηέξηα 

δηεξεχλεζαλ ηε δηαθξηηηθή θαη ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία ηεο ηηκσξίαο. ηελ 

έξεπλά ηνπο ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

ξακθηζκάησλ ηνπ πεξηζηεξηνχ, ην ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ήηαλ ε ηξνθή, ην 

πξφγξακκα ελίζρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ Μεηαβιεηνχ Υξνληθνχ 

Γηαζηήκαηνο 2 ιεπηά θαη ν αξλεηηθφο εληζρπηήο ήηαλ έλα ειεθηξηθφ ζνθ έληαζεο 60 

volt, ην νπνίν είρε δηάξθεηα 65±3 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 

   ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηψληαο πξφγξακκα ελίζρπζεο 

Μεηαβιεηνχ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο 2 ιεπηά ζεκειίσζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ξακθίζκαηνο ησλ πεξηζηεξηψλ. ηε ζπλέρεηα, ζε απηέο ηηο ζπλεδξίεο ελίζρπζεο 

εηζήγαγαλ ηελ ηηκσξία θαη θάζε ξάκθηζκα είρε σο ζπλέπεηα ην ζνθ. ηαλ ππήξμε 

ζηαζεξφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ζηηο ζπλεδξίεο απηέο, νη νπνίεο ζπλέδεζαλ ηελ 

ηηκσξία κε ηελ ελίζρπζε, νη εξεπλεηέο εηζήγαγαλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπλεδξίεο, ζηηο 

νπνίεο ηα ξακθίζκαηα νχηε εληζρχνληαλ νχηε ηηκσξνχληαλ. ηηο ζπλεδξίεο φπνπ ηα 

ξακθίζκαηα εληζρχνληαλ θαη ηηκσξνχληαλ νη δξάζεηο ζηαδηαθά απμήζεθαλ θαη 

έθηαζαλ ζε έλα ζηαζεξφ επίπεδν. ηηο ζπλεδξίεο φπνπ ηα ξακθίζκαηα νχηε 

εληζρχνληαλ νχηε ηηκσξνχληαλ, νη δξάζεηο έθηαζαλ ζε έλα επίπεδν θνληά ζην κεδέλ 

(κεηά απφ ηελ έθξεμε δξάζεσλ). Σα απνηειέζκαηα απηά έδεημαλ φηη πηζαλφλ είρε ήδε 

δεκηνπξγεζεί κηα δηάθξηζε βαζηζκέλε ζηελ ηηκσξία. Με άιια ιφγηα, ήηαλ πηζαλφ 

ζηηο ζπλεδξίεο ελίζρπζεο θαη ηηκσξίαο ην ζνθ λα είρε γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 

θαη λα πξνμελνχζε ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο ηνπ ξακθίζκαηνο θαη παξάιιεια λα 
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ηελ ελίζρπε. Αληίζεηα, ζηηο ζπλεδξίεο φπνπ νη δξάζεηο νχηε εληζρχνληαλ νχηε 

ηηκσξνχληαλ, ήηαλ πηζαλφλ ε απνπζία ηνπ ζνθ λα είρε γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
Γ
 

θαη λα αλέζηεηιε ηελ εθδήισζε ηεο δξάζεο ηνπ ξακθίζκαηνο. Χζηφζν, ππήξρε ε 

πηζαλφηεηα ε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ ζπλεδξηψλ λα 

νθεηιφηαλ ζηελ δηαθνξηθή παξνπζία ηεο ελίζρπζεο θαη φρη ηεο ηηκσξίαο. Λφγσ ηεο 

δηαθνξηθήο παξνπζίαο ηεο ελίζρπζεο, ζα κπνξνχζε ε δηάθξηζε λα είρε δηακνξθσζεί 

ζε απηή ηε βάζε. 

  Γη ΄ απηφ ην ιφγν νη εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ πεξηζζφηεξν ην ξφιν 

ηεο ηηκσξίαο ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο, αθαίξεζαλ πξνζσξηλά ηελ ελίζρπζε 

απφ ηηο ζπλεδξίεο ελίζρπζεο θαη ηηκσξίαο. Πξηλ αξρίζνπλ νη δξάζεηο λα εληζρχνληαη 

ζηηο ζπλεδξίεο ελίζρπζεο θαη ηηκσξίαο, ε κνλαδηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εηδψλ 

ζπλεδξηψλ ήηαλ ε παξνπζία ή ε απνπζία ηνπ ζνθ. Οη εξεπλεηέο ππέζεζαλ φηη, αλ ε 

ελίζρπζε απφ κφλε ηεο ήηαλ ππεχζπλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο, ην επίπεδν 

ησλ δξάζεσλ ζα έπξεπε λα είλαη ρακειφ θαη ζηα δχν είδε ζπλεδξηψλ. Αληίζεηα, αλ ε 

ηηκσξία ήηαλ επίζεο ππεχζπλε γηα ην επίπεδν ησλ δξάζεσλ, απηφ έπξεπε λα είλαη 

πςειφηεξν ζηηο ζπλεδξίεο ηηκσξίαο. Οη δξάζεηο, ινηπφλ, απμήζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο 

ηηκσξίαο θαη κάιηζηα ην πξφηππν ησλ δξάζεσλ ήηαλ ίδην κε απηφ πνπ παξαηεξήζεθε 

ζηηο ζπλεδξίεο ελίζρπζεο θαη ηηκσξίαο (δειαδή ε εθδήισζε ησλ δξάζεσλ 

επηηαρχλζεθε). Σα απνηειέζκαηα απηά έδεημαλ φηη ην ζνθ είρε απνθηήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα εληζρχεη ηε δξάζε ηνπ ξακθίζκαηνο θαη παξάιιεια λα ιεηηνπξγεί σο 

δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 γηα ηελ εθδήισζε ηνπ επφκελνπ ξακθίζκαηνο. 

   Γηα αθφκε κεγαιχηεξε απφδεημε, νη εξεπλεηέο εηζήγαγαλ ζην κέζν ησλ ζπλεδξηψλ 

ζηηο νπνίεο ηα ξακθίζκαηα νχηε εληζρχνληαλ νχηε ηηκσξνχληαλ δεθάιεπηεο 

πεξηφδνπο ηηκσξίαο. Δλψ ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ βξηζθφηαλ θνληά ζην κεδέλ, ε 

εηζαγσγή ηεο ηηκσξίαο παξήγαγε ζεηηθή επηηάρπλζε ησλ δξάζεσλ. ηαλ ε δεθάιεπηε 

πεξίνδνο ηειείσλε, ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ ζηαδηαθά κεησλφηαλ θαη έθηαλε 

πεξίπνπ ζην κεδέλ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ιφγσ ηεο 

δηαθνξηθήο ζχλδεζήο ηεο κε ηελ ελίζρπζε, ε ηηκσξία αχμεζε ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ δξάζεσλ θαη απηφ απνηειεί απφδεημε ηεο δηαθξηηηθήο θαη ζεηηθά 

εληζρπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηηκσξίαο. 

   ηε ζπλέρεηα κειεηήζεθε αλ ε ηηκσξία ζα κείσλε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

δξάζεσλ, φηαλ ζπλδεφηαλ κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο. ηελ πεξίπησζε, φκσο, 

πνπ ε ηηκσξία ζπλδεφηαλ κε ηελ εμάιεηςε θαη κεησλφηαλ ην επίπεδν ησλ δξάζεσλ, ζα 

ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο εξεπλεηέο λα απνθαζίζνπλ εάλ ε δηαθξηηηθή ή ε αξλεηηθά 

εληζρπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζνθ παξήγαγε ηε κείσζε. Γη ΄ απηφ ην ιφγν νη εξεπλεηέο 
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ρξεζηκνπνίεζαλ ζνθ πνιχ ρακειήο έληαζεο (20 volt), πνπ είρε πνιχ κηθξή ή 

θαζφινπ αξλεηηθά εληζρπηηθή δχλακε. Γεκηνπξγήζεθαλ πάιη δχν δηαθνξεηηθά είδε 

ζπλεδξηψλ: απηέο πνπ πξνζέθεξαλ ελίζρπζε ρσξίο ηηκσξία (ζνθ) θαη απηέο πνπ 

πξνζέθεξαλ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο θαη ζνθ πνιχ ρακειήο έληαζεο. ηαλ, ινηπφλ, ε 

ηηκσξία πεξηνξίζηεθε πξνζσξηλά (γηα 10 ιεπηά) ζε ζπλεδξίεο νη νπνίεο παξείραλ 

ηηκσξία θαη εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο, ε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ απμήζεθε. Σα 

απνηειέζκαηα απηά έδεημαλ φηη ε ηηκσξία νδήγεζε ζε κηα ρακειή ζπρλφηεηα 

απαληήζεσλ, ιφγσ ηεο δηαθξηηηθήο ηεο ηδηφηεηαο. 

    Μεηαγελέζηεξε πεηξακαηηθή έξεπλα ησλ Holz θαη Azrin  ην 1962 επίζεο έδεημε φηη 

ε ηηκσξία, εάλ ζπλδεζεί δηαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε, κπνξεί λα απνθηήζεη δηαθξηηηθή 

θαη ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία. ε απηή ηελ έξεπλα ηα ππνθείκελα ήηαλ δχν 

πεξηζηέξηα, ην ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ήηαλ ε ηξνθή, ην πξφγξακκα ελίζρπζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ Ακεηάβιεηνπ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο 4 ιεπηά γηα ην έλα 

πεξηζηέξη θαη 5 ιεπηά γηα ην άιιν θαη ν αξλεηηθφο εληζρπηήο πνπ αθνινπζνχζε ηε 

δξάζε ήηαλ έλα ειεθηξηθφ ζνθ έληαζεο 50 volt, ην νπνίν είρε δηάξθεηα 75±5 ρηιηνζηά 

ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. 

   ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο ηα ξακθίζκαηα ησλ πεξηζηεξηψλ εληζρχνληαλ ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα ελίζρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη νη δξάζεηο ζηαδηαθά απμήζεθαλ θαη 

έθηαζαλ ζε έλα ζηαζεξφ επίπεδν (ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ξακθίζκαηνο ζεκειηψζεθε). 

ηε ζπλέρεηα νη εξεπλεηέο εηζήγαγαλ ζε απηέο ηηο ζπλεδξίεο ελίζρπζεο ηελ ηηκσξία 

θαη θάζε ξάκθηζκα αθνινπζνχηαλ απφ έλα ζνθ 50 volt. Σν ζνθ δελ άιιαμε νχηε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δξάζεσλ νχηε ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ δξάζεσλ. Γηαθνξεηηθά, 

σζηφζν, απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ φηαλ ζνθ ίδηαο έληαζεο εθαξκφζηεθαλ 

επηιεθηηθά ζηηο δξάζεηο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο 

Ακεηάβιεηνπ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κία πεξίνδνο εμάιεηςεο 

ηεο ελίζρπζεο πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα δπλαηφηεηα γηα ελίζρπζε. Δάλ ε ηηκσξία 

εθαξκνζηεί κφλν ζηηο δξάζεηο πνπ εθδειψλνληαη ζηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ ηκήκαηνο 

θάζε ζηαζεξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε ηηκσξία ζπλδέεηαη κε ηελ εμάιεηςε ηεο 

ελίζρπζεο. Αληίζεηα, εάλ ε ηηκσξία εθαξκνζηεί κφλν ζηηο δξάζεηο πνπ εθδειψλνληαη 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειηθνχ ηκήκαηνο θάζε ζηαζεξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε ηηκσξία 

ζπλδέεηαη κε ηελ ελίζρπζε. 

   ηαλ ηα ζνθ εθαξκφζηεθαλ κφλν ζηηο δξάζεηο πνπ εθδειψλνληαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

ηξηψλ πξψησλ ηεηάξησλ θάζε ζηαζεξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, απηά ηα ζνθ ζε 

κεγάιν βαζκφ κείσζαλ ηηο δξάζεηο. ηαλ ηα ζνθ εθαξκφζηεθαλ κφλν ζηηο δξάζεηο 

πνπ εθδειψλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηάξηνπ θάζε ζηαζεξνχ 
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ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, απηά ηα ζνθ αχμεζαλ ηηο δξάζεηο. Σα απνηειέζκαηα απηά 

έδεημαλ ηε δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία πνπ απέθηεζαλ ηα ζνθ. ηαλ ηα ζνθ ζπλέβαηλαλ 

κφλν ζηε δηάξθεηα πεξηφδσλ εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο, ε ελίζρπζε πάληα 

δηαρσξηδφηαλ ρξνληθά απφ ηελ χπαξμε ηνπ ζνθ. Ζ χπαξμε ηνπ ζνθ, επνκέλσο, 

ιεηηνχξγεζε σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
Γ
 θαη αλέζηεηιε ηελ εθδήισζε ηνπ 

ξακθίζκαηνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φηαλ ηα ζνθ ήηαλ ρξνληθά εγγχηεξα ζηελ 

ελίζρπζε, ε χπαξμε ηνπ ζνθ απνηεινχζε ηελ επθαηξία γηα ελίζρπζε θαη επνκέλσο 

ιεηηνχξγεζε σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 (πξνμελνχζε ηελ εθδήισζε ηνπ 

ξακθίζκαηνο). ηαλ ηα ζνθ εθαξκφζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειηθνχ ηκήκαηνο θάζε 

ζηαζεξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ε απνπζία ηνπ ζνθ ιεηηνχξγεζε σο δηαθξηηηθφ 

εξέζηζκα Δ
Γ 

θαη αλέζηεηιε ηελ εθδήισζε ησλ ξακθηζκάησλ. Αληίζεηα, φηαλ ηα ζνθ 

εθαξκφζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ ηκεκάησλ, ε απνπζία ηνπ ζνθ ιεηηνχξγεζε 

σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D 

θαη πξνμελνχζε ηελ εθδήισζε ησλ ξακθηζκάησλ. Σα 

απνηειέζκαηα απηά θάλνπλ θαλεξφ φηη ε ηηκσξία κπνξεί λα απνθηήζεη δηαθξηηηθή 

ιεηηνπξγία. 

   ε κηα πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Layng θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ην 1999  βξέζεθαλ 

παξφκνηα δεδνκέλα. Οη εξεπλεηέο απηνί δηεμήγαγαλ κηα ζεηξά πεηξακάησλ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηα πεξηζηέξηα. Ζ απηνηξαπκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά πνπ κειεηήζεθε ήηαλ απηή ησλ ρηππεκάησλ ηνπ θεθαιηνχ ζηνλ ηνίρν 

ηνπ πεηξακαηηθνχ ζαιάκνπ. ε έλα απφ απηά ηα πεηξάκαηα ε απηνηξαπκαηηθή δξάζε 

ησλ πεξηζηεξηψλ παξήγαγε ην ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ηεο ηξνθήο θαη ην 

πξφγξακκα ελίζρπζεο ήηαλ Μεηαβιεηνχ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο 30 δεπηεξφιεπηα. 

Οη απηνηξαπκαηηθέο δξάζεηο ζηαδηαθά απμήζεθαλ θαη ηα πεξηζηέξηα απαληνχζαλ κε 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ππφδεηγκα ησλ πξνγξακκάησλ Μεηαβιεηνχ Υξνληθνχ 

Γηαζηήκαηνο. Σελ απηνηξαπκαηηθή δξάζε ησλ πεξηζηεξηψλ ζπλφδεπαλ ηα 

ζσκαηαηζζεηηθά θαη ηα άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απηφκαηα απφ ηε δξάζε. 

Δπνκέλσο, ε απηνηξαπκαηηθή δξάζε ηνπ πεξηζηεξηνχ παξήγαγε θάζε θνξά επψδπλα 

απηφκαηα εξεζίζκαηα θαη ηξνθή ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ελίζρπζεο. Σα απηφκαηα 

θαη επψδπλα απηά εξεζίζκαηα απέθηεζαλ δηαθξηηηθή θαη ζεηηθά εληζρπηηθή 

ιεηηνπξγία, ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ ελίζρπζε. Σα απηνπαξαγφκελα θαη 

επψδπλα απηά εξεζίζκαηα ελίζρπαλ θαη παξάιιεια πξνμελνχζαλ σο Δ
D
 ηελ 

εθδήισζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο δξάζεο. 

   ηε ζπλέρεηα ηνπ πεηξάκαηνο (αθνχ είρε ζεκειησζεί ε απηνηξαπκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά) ηα ρηππήκαηα ηνπ θεθαιηνχ ζηνλ ηνίρν δέρηεθαλ εμάιεηςε, δειαδή ε 

παξνρή ηξνθήο ηεξκαηίζηεθε. Μεηά ηελ έθξεμε δξάζεσλ παξαηεξήζεθε κηα ηαρεία 
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κείσζε ησλ απηνηξαπκαηηθψλ δξάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζσκαηαηζζεηηθά 

θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απηφκαηα απφ ηελ απηνηξαπκαηηθή δξάζε 

ζπλδέζεθαλ κε ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο θαη ιεηηνχξγεζαλ σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα 

Δ
Γ 

γηα ηελ εθδήισζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σα επξήκαηα απηά 

δείρλνπλ πσο ηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα απφ δξάζεηο 

κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία θαη λα πξνμελνχλ ή λα αλαζηέιινπλ 

ηελ επαλάιεςε ησλ δξάζεσλ απφ ηηο νπνίεο παξάγνληαη, αλάινγα κε ηε ζχλδεζή 

ηνπο κε ηελ ελίζρπζε ή ηελ εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο.  

   ε έξεπλα ησλ Ayllon θαη Azrin ην 1966 δηεξεπλήζεθε μαλά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

έλα ηηκσξεηηθφ εξέζηζκα ζα κπνξνχζε λα απνθηήζεη δηαθξηηηθή θαη ζεηηθά 

εληζρπηηθή ιεηηνπξγία. ηελ έξεπλα απηή ππήξμε αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηεο αξλεηηθά 

εληζρπηηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο ήρνπ 98 ληεζηκπέι, πξηλ απηφο ζπλδεζεί κε ην ζεηηθφ 

εληζρπηή. Αθνχ ν ήρνο ζπλδέζεθε κε ην ζεηηθφ εληζρπηή ζηφρνο ησλ εξεπλεηψλ ήηαλ 

λα δνπλ αλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζα δξνχζαλ γηα λα παξαγάγνπλ ηνλ ήρν θαη αλ ν ήρνο 

ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη κηα λέα δξάζε. 

   Οη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα ήηαλ ηξεηο λνζειεπφκελεο γπλαίθεο κε ρξφληα 

ζρηδνθξέλεηα. Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ζπζθεπή απηφκαηεο πψιεζεο 

πάλσ ζηελ νπνία ππήξραλ ηνπνζεηεκέλα δχν έκβνια. Σν ηξάβεγκα ησλ εκβφισλ 

παξήγαγε κάξθεο θαη απνηεινχζε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο. Οη κάξθεο 

είραλ απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε θαζψο νη λνζειεπφκελεο ηηο  

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα πιαίζηα ηνπ λνζνθνκείνπ αληαιιάζζνληάο ηεο γηα κηα ζεηξά 

πξνλνκίσλ, φπσο ε επθαηξία λα επηιέμνπλ έλα ππλνδσκάηην, λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηειεφξαζε θ.α. Σν πξφγξακκα ελίζρπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ Ακεηάβιεηεο 

Αλαινγίαο 50 δξάζεηο (ηξαβήγκαηα ηνπ εκβφινπ). Ο αξλεηηθφο εληζρπηήο ήηαλ έλαο 

ήρνο έληαζεο 98 ληεζηκπέι, ν νπνίνο δηαξθνχζε 2 δεπηεξφιεπηα.  

  ηηο 8 πξψηεο ζπλεδξίεο, θαηά ηηο νπνίεο εληζρχνληαλ (κε κάξθεο) ηα ηξαβήγκαηα 

θαη ησλ δχν εκβφισλ, παξαηεξήζεθε κηα πξνηίκεζε ζην έλα έκβνιν (ζην δεμηφ). ηε 

ζπλέρεηα, ην ηξάβεγκα ηνπ πξνηηκψκελνπ δεμηνχ εκβφινπ ζηακάηεζε λα παξάγεη 

κάξθεο θαη νη εξεπλεηέο εηζήγαγαλ ηελ ηηκσξία (θάζε ηξάβεγκα ηνπ εκβφινπ 

παξήγαγε ηνλ ήρν). Ζ παξνρή ηνπ ήρνπ ζηα ηξαβήγκαηα ηνπ πξνηηκψκελνπ εκβφινπ 

κείσζε ηα ηξαβήγκαηα ζε έλα επίπεδν θνληά ζην κεδέλ. Ζ κείσζε απηή 

παξαηεξήζεθε θαη ζε ζπλεδξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε παξνρή ηνπ ήρνπ 

ελαιιαζζφηαλ κεηαμχ ησλ δχν εκβφισλ. Οη αζζελείο ζηξέθνληαλ θάζε θνξά πξνο ην 

έκβνιν πνπ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. Σα απνηειέζκαηα απηά απνηέιεζαλ απφδεημε ηεο 

αξλεηηθά εληζρπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήρνπ. 
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   ηε ζπλέρεηα έγηλε ε ζχλδεζε ηνπ ήρνπ κε ηηο κάξθεο θαη ην ηξάβεγκα ηνπ δεμηνχ 

εκβφινπ παξήγαγε θαη ηνλ ήρν θαη κάξθεο, ελψ ην ηξάβεγκα ηνπ αξηζηεξνχ εκβφινπ 

δελ παξήγαγε ηίπνηα. Κάζε δξάζε παξήγαγε ηνλ ήρν θαη θάζε 50
ε
 δξάζε παξήγαγε 

ηε κάξθα. ηαλ ν ήρνο ζπλδέζεθε κε ηηο κάξθεο παξαηεξήζεθε πςειή ζπρλφηεηα 

ηξαβεγκάησλ ζην έκβνιν πνπ ηα παξήγαγε, ελψ ζπάληα παξαηεξήζεθαλ ηξαβήγκαηα 

ζην άιιν. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζε ζπλεδξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε 

παξνρή θαη ησλ δχν (ήρνπ θαη κάξθαο) ελαιιαζζφηαλ κεηαμχ ησλ δχν εκβφισλ. 

πγθεθξηκέλα, νη αζζελείο ζηακαηνχζαλ ζρεδφλ ακέζσο λα ηξαβνχλ ην έλα έκβνιν, 

φηαλ έπαπε λα παξάγεη ηνλ ήρν θαη ζηξέθνληαλ πξνο ην άιιν (ην νπνίν πιένλ 

παξήγαγε ηνλ ήρν). Σα απνηειέζκαηα απηά έδεημαλ φηη ν ήρνο είρε απνθηήζεη 

δηαθξηηηθή  θαη ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία θαη ήιεγρε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζηξνθήο 

απφ ην έλα έκβνιν ζην άιιν. 

  Πξνθεηκέλνπ λα δνπλ αλ ν ήρνο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη 

κηα λέα δξάζε, νη εξεπλεηέο ηνπνζέηεζαλ δχν πιήθηξα ζηε ζπζθεπή απηφκαηεο 

πψιεζεο θάησ απφ ηα έκβνια, ηα νπνία θαηαζηάζεθαλ αλελεξγά. Γηα ηα πξψηα 5 

ιεπηά νη πηέζεηο ηνπ δεμηνχ πιήθηξνπ παξήγαγαλ ηνλ ήρν, ελψ νη πηέζεηο ηνπ 

αξηζηεξνχ πιήθηξνπ δελ παξήγαγαλ ηίπνηα. ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ 5 ιεπηψλ νη 

πηέζεηο ηνπ αξηζηεξνχ πιήθηξνπ παξήγαγαλ ηνλ ήρν, ελψ ηνπ δεμηνχ δελ παξήγαγαλ 

ηίπνηα. Ζ ελαιιαγή απηή γηλφηαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Κάζε αζζελήο 

έθαλε πάλσ απφ 300 πηέζεηο θαη πάλσ απφ ην 80% απηψλ έγηλαλ ζην εθάζηνηε 

πιήθηξν πνπ παξήγαγε ηνλ ήρν. Σα γεγνλφο φηη θαη νη ηξεηο αζζελείο πίεδαλ θάζε 

θνξά ην πιήθηξν πνπ παξήγαγε ηνλ ήρν, παξφιν πνπ ε πηέζεηο ησλ πιήθηξσλ δελ 

είραλ εληζρπζεί πνηέ, απνηειεί απφδεημε ηεο δηαθξηηηθήο θαη ζεηηθά εληζρπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ήρνπ. 

   Οη παξαπάλσ έξεπλεο δείρλνπλ φηη έλα επψδπλν εξέζηζκα κπνξεί λα απνθηήζεη 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, φηαλ γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 γηα ηελ 

παξαγσγή ζεηηθά εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ. ηηο έξεπλεο ησλ Holz θαη Azrin ην ζνθ 

απέθηεζε ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, φηαλ έγηλε δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο ηξνθήο. ηελ έξεπλα ηνπ Layng θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ηα 

ζσκαηαηζζεηηθά θαη άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαλ απηφκαηα απφ ηελ 

απηνηξαπκαηηθή δξάζε απέθηεζαλ ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, φηαλ έγηλαλ δηαθξηηηθά 

εξεζίζκαηα Δ
D
 γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηξνθήο, ελψ ζηελ έξεπλα ησλ Ayllon θαη Azrin 

ν ήρνο απέθηεζε ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, φηαλ έγηλε δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 γηα 

ηελ παξαγσγή ησλ καξθψλ. Θα ήηαλ ζθφπηκν λα ππνζέζνπκε φηη έλα επψδπλν 
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εξέζηζκα κπνξεί λα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε, φηαλ γίλεη 

δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ αξλεηηθά εληζρπηηθψλ εξεζηζκάησλ. 

   ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε γλσξίδνπκε φηη ν ηεξκαηηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο πξνθαιεί αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο, εξεκίαο 

θαη αζθάιεηαο. Σα ζσκαηαηζζεηηθά θαη ηα άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

εθδήισζε δξάζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ αξλεηηθνχο εληζρπηέο ζπζρεηίδνληαη κε 

γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο, εξεκίαο θαη αζθάιεηαο θαη 

απνθηνχλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο 

αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο. ε έλα ελ γέλεη απεηιεηηθφ, ελνριεηηθφ ή κε θάπνην 

άιιν ηξφπν ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ, ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο 

αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζεηηθνί εληζρπηέο γηα ηηο δξάζεηο πνπ 

ηα παξάγνπλ. Δπνκέλσο, ηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη ηα άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη 

απφ δξάζεηο νη νπνίεο ηεξκαηίδνπλ αξλεηηθνχο εληζρπηέο γίλνληαη εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ή ζήκαηα αζθάιεηαο (Μέιινλ, 2007). Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζην πιαίζην ηεο ηηκσξίαο νπδέηεξα εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ εμαξηεκέλα 

ζεηηθά εληζρπηηθή δχλακε. Τπνζέηνπκε, ινηπφλ, φηη ζην πιαίζην ηεο ηηκσξίαο έλα 

επψδπλν εξέζηζκα ζα κπνξνχζε κε παξφκνην ηξφπν λα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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                                         ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

   ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο εθηεηακέλεο αηνκηθήο 

αλάιπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Πξφθεηηαη γηα κηα πεηξακαηηθή κέζνδν ε νπνία ζηνρεχεη 

ζηελ απνκφλσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αηηηψδνπο ζρέζεο ζπκπεξηθνξάο-

πεξηβάιινληνο. Οη επηδξάζεηο ησλ εμσγελψλ κεηαβιεηψλ ζηε κέζνδν απηή 

παξαηεξνχληαη θαη ειέγρνληαη ελεξγεηηθά φζνλ αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππνθεηκέλνπ πξνηνχ λα γίλεη ν ρεηξηζκφο ηεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηήο. ε απηή ηε κέζνδν ε αμηνπηζηία ησλ επηδξάζεσλ ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ρεηξηζκνχ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηάμε ηεο ρσξνρξνληθήο ζρέζεο κεηαμχ επηπέδσλ 

αλεμάξηεησλ θαη εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ θαηά ηελ εθηεηακέλε αλάιπζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ πεηξακαηηθνχ ρεηξηζκνχ κε θάζε ππνθείκελν (Μέιινλ, 2007). 

    

πκκεηέρνληεο θαη ζπλεδξίεο 

    

   ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 10 πξνπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο ςπρνινγίαο 

ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ειηθία πνπ θπκαηλφηαλ απφ ηα 18 έηε έσο ηα 22 έηε, 

κε κέζν φξν ηα 19,2 έηε. Οη έμη απφ απηέο βξίζθνληαλ ζην πξψην έηνο ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, νη ηξεηο ζην ηέηαξην έηνο ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη ε κία ζε κεγαιχηεξν έηνο. ιεο δηέκελαλ ζηε Αζήλα θαη 

ζπκκεηείραλ εζεινληηθά ζηελ έξεπλα. 

   Ο αξηζκφο ησλ ζπλεδξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα θάζε ζπκκεηέρνπζα 

θπκαηλφηαλ απφ 5 έσο 7 ζπλεδξίεο. Οη ζπλεδξίεο πξαγκαηνπνηνχληαλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη δηαξθνχζαλ απφ 30 έσο 55 ιεπηά ηεο ψξαο. 

 

Δμνπιηζκφο 

  Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη Δθαξκνζκέλεο 

Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Σν πείξακα δηεμήρζε ζηνλ 

πεηξακαηηθφ ζάιακν Α΄ ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ο ζάιακνο είρε κήθνο 2.00 κέηξα, πιάηνο 

1.52 κέηξα θαη χςνο (πεξίπνπ) 3.00 κέηξα. ην εζσηεξηθφ ηνπ πεηξακαηηθνχ ζαιάκνπ 

ππήξρε έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (νζφλε 17 ηληζψλ, πιεθηξνιφγην, πνληίθη, 

θεληξηθή κνλάδα θαη ερεία), έλα έπηπιν (πάλσ ζην νπνίν βξίζθνληαλ φια ηα κέξε ηνπ 

ππνινγηζηή πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ εθηφο απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα, ε νπνία 
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βξηζθφηαλ ζην πάησκα), κία θαξέθια θαη έλα πεηάιη. Σν πεηάιη ήηαλ κνληέιν 

GWSystems Fragpedal Classic θαη ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζην πάησκα κπξνζηά απφ ηελ 

θαξέθια. Σν πεηάιη δηέζεηε δχν πιήθηξα ην έλα εθ ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχζε, ελψ ην 

δεχηεξν δελ είρε θακία ιεηηνπξγία. Σν πιήθηξν πνπ ιεηηνπξγνχζε δελ παξήγαγε 

εξέζηζκα (θιηθ) αλαηξνθνδφηεζεο. Σν πεηάιη ζπλδεφηαλ κε ηνλ ππνινγηζηή κε έλα 

θαιψδην πνπ επέηξεπε κηα επειημία ζηε ζέζε ηνπ, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια 

ζην πφδη θάζε ζπκκεηέρνπζαο. Ο ππνινγηζηήο θαηέγξαθε φιεο ηηο πηέζεηο  ηνπ 

πεηαιηνχ πνπ εθδειψλνληαλ.  

  ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ, επίζεο, δχν πξνγξάκκαηα ζηνλ ππνινγηζηή πνπ 

είραλ ηε κνξθή παηρληδηψλ. Σν πξψην ήηαλ έλα παηρλίδη πνπ έκνηαδε κε ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα θαη ε ζπκκεηέρνπζα θαινχηαλ λα πνληάξεη θάπνηνπο πφληνπο πνπ δηέζεηε, 

ελψ ην δεχηεξν ήηαλ έλα παηρλίδη αλαδήηεζεο ζεζαπξψλ πάλσ ζε έλαλ ράξηε ηεο 

Δπξψπεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ήηαλ γξακκέλα ζε Visual Basic. Σέινο, ζην πείξακα 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ήρνο έληαζεο 72 ληεζηκπέι. Ζ έληαζε ηνπ ήρνπ κεηξήζεθε 

ζην κέξνο ζην νπνίν θαζφηαλ ε ζπκκεηέρνπζα.   

 

Δξσηεκαηνιφγηα 

 

   ηελ ηειεπηαία ζπλεδξία ρνξεγνχληαλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο θάπνηα εξσηεκαηνιφγηα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, αιιά 

ζα απνηειέζνπλ βάζε δεδνκέλσλ γηα ην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη 

Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Θα γίλεη εδψ 

κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, θαζψο 

θαη κηα αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαη ζηαζκηζηεί ζην Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο θαη 

Δθαξκνζκέλεο Αλάιπζεο πκπεξηθνξάο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη νη 

αμηνπηζηίεο ησλ ειιεληθψλ εθδφζεσλ είλαη παξφκνηεο κε απηέο ησλ πξσηφηππσλ 

εθδφζεσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ είλαη ηα παξαθάησ. 

  Σν εξσηεκαηνιφγην Ηδενςπραλαγθαζηηθήο Γηαηαξαρήο ηνπ Maudsley (MOCI) 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Hodgon θαη Rachman ην 1997 θαη κεηαθξάζηεθε θαη 

πξνζαξκφζηεθε ζηα Διιεληθά απφ ηνλ Ρφκπεξη Μέιινλ. Απνηειείηαη απφ 30 ζέκαηα 

ζσζηνχ-ιάζνπο. Μεξηθά παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα εμήο: «πρλά έρσ θαθέο ή 

άζρεκεο ζθέςεηο απφ ηηο νπνίεο δχζθνια απαιιάζζνκαη», «Σν λα πιπζψ ην πξσί κνπ 

παίξλεη κάιινλ πνιχ ψξα», «πρλά πξέπεη λα ειέγμσ δηάθνξα πξάγκαηα (π.ρ. 
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ειεθηξηθφ, βξχζεο, πφξηεο) θαη ΄ επαλάιεςε». Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη  0, 79 (Αγγειάθεο & Μέιινλ, 2011).  

  Σν εξσηεκαηνιφγην Ηδενςπραλαγθαζηηθήο Γηαηαξαρήο (OCI-R) θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηνλ Foa θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1997 θαη κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε 

ζηα Διιεληθά απφ ηνπο Ησάλλε Αγγειάθε θαη Ρφκπεξη Μέιινλ. Απνηειείηαη απφ 18 

ζέκαηα ζε 5βάζκηα θιίκαθα θαη κεξηθά παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα εμήο: 

«Διέγρσ ηα πξάγκαηα πην ζπρλά απ ΄ φηη είλαη απαξαίηεην», «Νηψζσ ηελ αλάγθε λα 

κεηξάσ ηε ζηηγκή πνπ θάλσ πξάγκαηα», «Πηζηεχσ φηη ππάξρνπλ θαινί θαη θαθνί 

αξηζκνί». Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 0,88 (Αγγειάθεο & Μέιινλ, 

2011). 

   Σν εξσηεκαηνιφγην Παξαηζζήζεσλ ησλ Launay-Slade (LSHS) θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηνπο  Launay θαη Slade ην 1981 θαη κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα 

Διιεληθά απφ ηνλ Ρφκπεξη Μέιινλ. Απνηειείηαη απφ 16 ζέκαηα ζε 4βάζκηα θιίκαθα 

θαη κεξηθά παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα: «Κάπνηεο θσλέο πνπ αθνχσ 

ζην λνπ κνπ κε βαζαλίδνπλ», «Έρσ αθνχζεη ηε θσλή ηνπ Θενχ λα κηιά», «Βιέπσ 

ζθηέο θαη κνξθέο ελψ δελ ππάξρεη ηίπνηα». Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 

0, 89 (Αγγειάθεο & Μέιινλ, 2011).  

  Ζ θιίκαθα CES-D γηα ηελ θαηάζιηςε θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Radloff  θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1977 θαη κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα Διιεληθά απφ 

ηνλ Ρφκπεξη Μέιινλ. Απνηειείηαη απφ 20 ζέκαηα ζε 4βάζκηα θιίκαθα θαη κεξηθά 

παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα εμήο: «Γελ έλνησζα ηελ επηζπκία λα θάσ»,  

«Έλνησζα θαηάζιηςε», «Έλνησζα κνλαμηά». Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη 0, 92 (Αγγειάθεο & Μέιινλ, 2011). 

   Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ Σειεηνκαλία θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Frost θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1990 θαη κεηαθξάζηεθε θαη πξνζαξκφζηεθε ζηα Διιεληθά απφ 

ηνλ Ρφκπεξη Μέιινλ. Απνηειείηαη απφ 35 ζέκαηα ζε 5βάζκηα θιίκαθα θαη κεξηθά 

παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα εμήο: «Οη γνλείο κνπ έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο απφ 

κέλα», «Ζ νξγάλσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα κέλα», «Αλ απνηχρσ κεξηθψο, είλαη 

ην ίδην άζρεκν ζαλ λα έρσ απνηχρεη εληειψο». Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

είλαη 0,91 (Frost & al., 1990). 

   Σν εξσηεκαηνιφγην Μέηξεζεο ηνπ Ηζηνξηθνχ Σηκσξίαο (HoP) θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηνπο Ησάλλε Αγγειάθε θαη Ρφκπεξη Μέιινλ. Απνηειείηαη απφ 30 ζέκαηα ζε 

5βάζκηα θιίκαθα θαη κεξηθά παξαδείγκαηα ζεκάησλ είλαη ηα αθφινπζα: «Οη γνλείο 

κνπ ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί καδί κνπ», «Οη θαζεγεηέο κνπ κε ππνηηκνχζαλ», 

«Ήκνπλ απνθνκκέλνο απφ ηηο ζρνιηθέο ζπληξνθηέο», «Έρσ βηψζεη απφξξηςε απφ ην 
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θνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν». Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 0, 88 (Αγγειάθεο 

θαη Μέιινλ, 2011).  

   ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Οη γξακκέο ηνπ πίλαθα αλαθέξνληαη ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο θαη νη ζηήιεο 

ηνπ πίλαθα ζηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρνξεγήζεθαλ. Γεδνκέλνπ φηη ην δείγκα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ κηθξφ ζηηο δχν ηειεπηαίεο γξακκέο ηνπ πίλαθα αλαθέξνληαη 

νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιείζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην δείγκα  ηεο έξεπλαο 

ησλ Ησάλλε Αγγειάθε θαη Ρφκπεξη Μέιινλ ην 2011. 

 

 ΜΟCI OCI-R LSHS CES-D PERF. HoP 

1ε  11 27 30 17 86 41 

2ε 9 31 24 21 118 30 

3ε 20 53 32 33 136 34 

4ε  10 14 21 3 103 19 

5ε  12 13 19 5 69 16 

6ε  5 17 19 27 88 38 

7ε 6 7 21 9 54 38 

8ε 4 10 21 9 97 32 

9ε 18 29 23 33 150 79 

10ε 3 8 23 10 68 16 

Μ.Ο. 11,202 28,718 25,699 16,849 97,648 32,520 

Σ.Α. 5,166 13,460 7,367 10,883 16,294 16,121 

 

 

Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

 

   Ζ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία είρε ηξία κέξε: α) ην πξν-πεηξακαηηθφ κέξνο, β) ηελ 

θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία θαη γ) ην κεηά-πεηξακαηηθφ κέξνο.  

 

Πξν-πεηξακαηηθφ κέξνο 

   ην πξν-πεηξακαηηθφ κέξνο ε ζπκκεηέρνπζα αιιειεπηδξνχζε κε έλα παηρλίδη ζηνλ 

ππνινγηζηή ην νπνίν είρε ηε κνξθή ηπρεξνχ παηρληδηνχ. ην παηρλίδη απηφ ππήξραλ 

ηξεηο ζηήιεο ρξσκάησλ, φπσο ζηνλ θνπινρέξε (βιέπε εηθφλα 1). Ζ ζπκκεηέρνπζα 

μεθηλνχζε λα παίδεη έρνληαο ήδε 100 πφληνπο ζηε δηάζεζή ηεο θαη ν ζθνπφο ηνπ 

παηρληδηνχ ήηαλ λα ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πφληνπο κπνξνχζε. 
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Τπήξραλ ηξία πιήθηξα γηα λα πνληάξεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφληνπο. Πνληάξνληαο ζην 

πξψην πιήθηξν έραλε κηα κνλάδα θαη κπνξνχζε λα θεξδίζεη 50. Πνληάξνληαο ζην 

δεχηεξν πιήθηξν έραλε 2 κνλάδεο  θαη κπνξνχζε λα δηπιαζηάζεη ηα θέξδε ηεο. 

Πνληάξνληαο ζην ηξίην πιήθηξν έραλε 3 κνλάδεο θαη κπνξνχζε λα ηξηπιαζηάζεη ηα 

θέξδε ηεο. Ζ ζπκκεηέρνπζα θέξδηδε θάζε θνξά πνπ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή 

εκθαλίδνληαλ ηξία ίδηα ρξψκαηα ζηε ζεηξά (είηε νξηδφληηα, είηε θάζεηα, είηε 

δηαγψληα). Γξαπηέο νδεγίεο ζηνλ ππνινγηζηή ελεκέξσλαλ ηε ζπκκεηέρνπζα γηα ηα 

παξαπάλσ. Ζ ζπκκεηέρνπζα ελεκεξσλφηαλ επίζεο φηη πεξηζηαζηαθά θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί λα αθνπγφηαλ έλαο ήρνο, 

ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ηεξκαηίζεη παηψληαο ην πεηάιη πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο.  

 

Δηθφλα 1. Σν παηρλίδη κε ηα ρξψκαηα πνπ έπαηδαλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζηελ πξν-πεηξακαηηθή θάζε ηεο 

έξεπλαο. 

 

   Σν πξφγξακκα ελίζρπζεο ζην παηρλίδη απηφ ήηαλ Μεηαβιεηήο Αλαινγίαο 50 

δξάζεηο, κε εχξνο απφ 10 κέρξη 90 δξάζεηο. Σν πξφγξακκα ηηκσξίαο ήηαλ 

Μεηαβιεηνχ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο 10 δεπηεξφιεπηα, κε εχξνο απφ 1 κέρξη 20 

δεπηεξφιεπηα.  Ο ήρνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ έληαζεο 72 ληεζηκπέι.  

   ηφρνο ηεο πξν-πεηξακαηηθήο απηήο θάζεο ήηαλ λα ειέγμνπκε φηη ν ήρνο 

ιεηηνπξγνχζε σο αξλεηηθφο εληζρπηήο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αλ ν ήρνο είρε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αξλεηηθνχ εληζρπηή, ηφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζα ηεξκάηηδαλ ηνλ ήρν 

παηψληαο ην πεηάιη. Αλ δελ εθδειψλνληαλ πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ θαη ν ζπκκεηέρσλ 

δερφηαλ ην άθνπζκα ηνπ ήρνπ, ηφηε φ ήρνο δελ απνηεινχζε ελνριεηηθφ εξέζηζκα γηα 

απηφλ. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ ήρνπ ζε απηή ηε θάζε απνηεινχζε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα λα πξνρσξήζεη ν ζπκκεηέρσλ ζηελ θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 
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Τπήξμαλ ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ ηεξκάηηδαλ ηνλ ήρν ή πνπ ηνλ ηεξκάηηδαλ ειάρηζηεο 

θνξέο θαη νη νπνίνη δελ πξνρψξεζαλ ζηελ θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

πξνυπφζεζε γηα λα ζπλερίζεη ν ζπκκεηέρσλ ήηαλ λα ηεξκαηίζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο 

θνξέο ην άθνπζκα ηνπ ήρνπ (νη ζπκκεηέρνπζεο πνπ ηειηθά πξνρψξεζαλ ζηελ θχξηα 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεξκάηηδαλ ζπζηεκαηηθά ηνλ ήρν). Ζ πξν-πεηξακαηηθή απηή 

θάζε είρε δηάξθεηα 10 ιεπηά θαη πξαγκαηνπνηνχηαλ ζηελ πξψηε ζπλεδξία, πξηλ 

μεθηλήζεη ε θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία.   

 

Κχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

   Ζ θχξηα δηαδηθαζία ηνπ πεηξάκαηνο είρε δχν θάζεηο, ηε βαζηθή θάζε θαη ηε θάζε 

ρεηξηζκνχ. ηε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο ε ζπκκεηέρνπζα αιιειεπηδξνχζε κε έλα 

θαηλνχξγην παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή. ε απηφ ην παηρλίδη ε ζπκκεηέρνπζα θαινχηαλ 

λα αλαδεηήζεη ηνπο ζεζαπξνχο πνπ ήηαλ θξπκκέλνη ζηηο ρψξεο ελφο ράξηε ηεο 

Δπξψπεο, πνπ εκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή (βιέπε εηθφλα 2). Με 

δηαδνρηθά θιηθ πάλσ ζηηο ρψξεο κε καχξν πιαίζην ε ζπκκεηέρνπζα κπνξνχζε λα βξεη 

ηνπο ζεζαπξνχο (ζεηηθή ελίζρπζε), αιιά παξάιιεια κπνξνχζε λα ζπλαληήζεη θαη 

βφκβεο πνπ ήηαλ θξπκκέλεο ζηηο ίδηεο ρψξεο (ζεηηθή ηηκσξία). Ζ ζπκκεηέρνπζα 

μεθηλνχζε έρνληαο ζην ινγαξηαζκφ ηεο 5 ζεζαπξνχο (πφληνπο) θαη ν ζθνπφο ηνπ 

παηρληδηνχ ήηαλ λα ζπγθεληξψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο πφληνπο κπνξνχζε. 

Κάζε θνξά πνπ έβξηζθε έλαλ ζεζαπξφ, έλαο πφληνο πξνζηίζεην ζηνπο πφληνπο πνπ 

ήδε είρε. Αληίζεηα, θάζε θνξά πνπ ζπλαληνχζε κηα βφκβα αθαηξνχληαλ ηξεηο πφληνη 

απφ ην ζχλνιν πνπ είρε. ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ε ζπκκεηέρνπζα είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα βιέπεη ηνπο ζεζαπξνχο (πφληνπο) πνπ είρε ζπγθεληξψζεη, θαζψο θαη 

απηνχο πνπ ηεο είραλ αθαηξεζεί. Γξαπηέο νδεγίεο ελεκέξσλαλ ηε ζπκκεηέρνπζα γηα 

ηα παξαπάλσ. Δπηπξνζζέησο, ε ζπκκεηέρνπζα ελεκεξσλφηαλ φηη είρε ζηε δηάζεζή 

ηεο ην πεηάιη, θάζε πάηεκα ηνπ νπνίνπ αλέζηεηιε ηελ εκθάληζε βφκβαο (πξνζηάηεπε 

ηε ζπκκεηέρνπζα απφ ηελ εκθάληζε βφκβαο). Οη ζπκκεηέρνπζεο ελεκεξψλνληαλ φηη 

κπνξνχζαλ λα παηάλε ην πεηάιη φπνηε ήζειαλ θαη φζν ζπρλά επηζπκνχζαλ. 

   Σν πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε παξάιιεια θαη ηνλ ήρν/αξλεηηθφ εληζρπηή πνπ 

παξνπζηαδφηαλ ζην πξν-πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο. Δπνκέλσο, ην πάηεκα ηνπ 

πεηαιηνχ είρε δχν ζπλέπεηεο: παξήγαγε ηνλ ήρν/αξλεηηθφ εληζρπηή θαη ηεξκάηηδε ηελ 

απεηιή εκθάληζεο ηεο βφκβαο. Σν πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ ηηκσξνχηαλ ζεηηθά απφ ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ θαη παξάιιεια εληζρπφηαλ αξλεηηθά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

απεηιήο εκθάληζεο ηεο βφκβαο. Κάζε πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ πξνζέθεξε κηα «πεξίνδν 

αζθάιεηαο» απφ βφκβεο πνπ δηαξθνχζε 20 δεπηεξφιεπηα. ηα πξψηα 11 
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δεπηεξφιεπηα ηεο «πεξηφδνπ αζθάιεηαο» αθνπγφηαλ ν ήρνο, ελψ ζηα επφκελα 9 

δεπηεξφιεπηα φρη.  

 

Δηθφλα 2: Ο ράξηεο ηεο Δπξψπεο ζηηο ρψξεο ηνπ νπνίνπ νη ζπκκεηέρνπζεο αλαδεηνχζαλ ηνπο 

ζεζαπξνχο ζηελ θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. 

 

   Σν πξφγξακκα ελίζρπζεο ζην παηρλίδη απηφ ήηαλ Μεηαβιεηήο Αλαινγίαο 50 θιηθ 

(ηνπ πνληηθηνχ), κε εχξνο απφ 10 κέρξη 90 θιηθ. Σν πξφγξακκα ηηκσξίαο ήηαλ 

Μεηαβιεηνχ Υξνληθνχ Γηαζηήκαηνο 20 δεπηεξφιεπηα, κε εχξνο απφ 1 κέρξη 40 

δεπηεξφιεπηα. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πεξηζζφηεξν αξλεηηθά εληζρπηηθή ε εκθάληζε 

ηεο βφκβαο νη ζπκκεηέρνπζεο ελεκεξψλνληαλ φηη φζνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο 

ζπγθέληξσλαλ ζε απηφ ην παηρλίδη ηφζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ κηαο κνλάδαο ζα 

πξνζηίζεην ζην βαζκφ πνπ ζα έπαηξλαλ ζε έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο.  

   ηφρνο απηήο ηεο θάζεο ήηαλ λα δνχκε αλ ν ήρνο/αξλεηηθφο εληζρπηήο ζα 

απνθηνχζε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα σο πιαίζην 

ηεξκαηηζκνχ ηεο απεηιήο εκθάληζεο ηεο βφκβαο. Με άιια ιφγηα, ν ζηφρνο ήηαλ λα 

δνχκε αλ νη ζπκκεηέρνπζεο ζα παξήγαγαλ έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα, φηαλ 

απηφ απνηεινχζε πιαίζην Δ
D
 γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Ζ 

βαζηθή απηή θάζε είρε δηάξθεηα 30 ιεπηά θαη επαλαιακβαλφηαλ κέρξη λα ππάξμεη 

ζηαζεξφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

βαζηθήο θάζεο ε ζπκκεηέρνπζα πξνρσξνχζε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ. 

   Πξηλ μεθηλήζεη ηε θάζε ρεηξηζκνχ, ε ζπκκεηέρνπζα πξαγκαηνπνηνχζε κία θάζε 

πξνζέξκαλζεο (warm up period), ε νπνία είρε δηάξθεηα 5 ιεπηά. Ζ θάζε 

πξνζέξκαλζεο ήηαλ κηα κηθξήο δηάξθεηαο επαλάιεςε ηεο βαζηθήο θάζεο. Γεδνκέλνπ 
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φηη κεζνιαβνχζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίαο ηεο 

βαζηθήο θάζεο θαη ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, ε θάζε 

πξνζέξκαλζεο είρε ζηφρν λα ειέγμεη ηελ πηζαλή παξεκβνιή θάπνηα εμσγελνχο 

κεηαβιεηήο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο πξνζέξκαλζεο ε ζπκκεηέρνπζα 

πξνρσξνχζε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ.  

   Ζ θάζε ρεηξηζκνχ μεθηλνχζε κε θαηλνχξγηεο νδεγίεο νη νπνίεο ελεκέξσλαλ ηε 

ζπκκεηέρνπζα φηη είρε εμνπδεηεξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο βφκβεο, δειαδή ηελ απεηιή 

φηη ζα ράζεη ηνπο πφληνπο πνπ είρε θεξδίζεη. Με άιια ιφγηα, ε ζπκκεηέρνπζα 

ελεκεξσλφηαλ φηη νη ζπλζήθεο είραλ αιιάμεη θαη φηη πιένλ βξηζθφηαλ ζε έλα πην 

αζθαιέο πεξηβάιινλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππήξρε πιένλ θακία βφκβα. Μεηά 

ηελ νδεγία, ε ζπκκεηέρνπζα βξηζθφηαλ μαλά ζηνλ ίδην ράξηε, φπνπ έπξεπε λα βξεη 

μαλά ηνπο ζεζαπξνχο θαη λα ζπγθεληξψζεη φζνπο πεξηζζφηεξνπο πφληνπο κπνξνχζε. 

Σν πξφγξακκα ελίζρπζεο θαη ζε απηή ηε θάζε ήηαλ Μεηαβιεηήο Αλαινγίαο 50 θιηθ 

(ηνπ πνληηθηνχ), κε εχξνο απφ 10 κέρξη 90 θιηθ.  

    Ζ θάζε ρεηξηζκνχ είρε δχν ζπλζήθεο νη νπνίεο ήηαλ ίδηεο κε κνλαδηθή δηαθνξά ην 

γεγνλφο φηη ζηε κία ζπλζήθε ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν, ελψ ζηελ 

άιιε ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. Ζ θάζε ζπλζήθε είρε δηάξθεηα 

20 ιεπηά θαη ε ζπκκεηέρνπζα πεξλνχζε θαη απφ ηηο δχν ζπλζήθεο. Οη δχν ζπλζήθεο 

ρσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο κε ηελ έλδεημε «έλαξμε», πνπ εκθαληδφηαλ ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή φηαλ ηειείσλε ε κηα θαη αθνινπζνχζε ε δεχηεξε. Ζ ζπλζήθε κε ηνλ ήρν 

μεθηλνχζε κε έλα άθνπζκα ηνπ ήρνπ, ην νπνίν δελ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε επίδξαζε ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ 

ζπλζεθψλ, νη ζπκκεηέρνπζεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ζε απηέο πνπ ζηελ πξψηε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ δέρηεθαλ πξψηα ηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζε απηέο πνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξία δέρηεθαλ ηηο ζπλζήθεο 

κε αληίζηξνθε ζεηξά (δειαδή πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

ζπλζήθε κε ήρν). Γηα λα ειεγρζεί ε επίδξαζε ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ ζπλζεθψλ 

εληφο ησλ ζπκκεηερνπζψλ, νη ζπκκεηέρνπζεο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ δέρνληαλ ηηο ζπλζήθεο κε αληίζηξνθε ζεηξά απφ απηή ηεο πξψηεο 

ζπλεδξίαο ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα ζπκκεηέρνπζα ζηελ πξψηε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ δέρηεθε πξψηα ηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ζηε δεχηεξε ζπλεδξία δερφηαλ πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε κε ήρν.  

   ηφρνο απηήο ηεο θάζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δχν ζπλζεθψλ ήηαλ ε πεξεηαίξσ 

δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγία ηνπ ήρνπ ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο. Θέιακε λα 
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δνχκε αλ ε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή θαη δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ήρνπ ζα 

γεληθεχνληαλ ζε έλα κε ηηκσξεηηθφ πιαίζην θαη αλ ν ήρνο ζα δηαηεξνχζε ηελ 

εθδήισζε ηεο πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ.  

 

Μεηά-πεηξακαηηθφ κέξνο 

   Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ νη ζπκκεηέρνπζεο επαλαιάκβαλαλ ηελ 

πξν-πεηξακαηηθή θάζε. Ο ζηφρνο ηνπ κεηά-πεηξακαηηθνχ απηνχ κέξνπο ήηαλ λα γίλεη 

εκθαλέο φηη ν ήρνο ζπλέρηδε λα δηαηεξεί ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή ηνπ δχλακε.  

 

 

Πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο 

   

   πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ε εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ζηελ έξεπλα ήηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ, ελψ νη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ ε παξνπζία ή φρη ηνπ ήρνπ, ε ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ 

ζπλζεθψλ κε ήρν θαη ρσξίο ήρν θαη ε παξνπζία ή φρη βνκβψλ. Τπήξρε, επίζεο, κηα 

ηέηαξηε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή, ν ρεηξηζκφο ηεο νπνίαο δελ έγηλε κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν. Ζ ηέηαξηε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ήηαλ ε εξψηεζε εάλ έλαο γλσζηφο 

αξλεηηθφο εληζρπηήο κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ εθδήισζε δξάζεσλ φηαλ ζπλνδεχεη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ελφο πξνεηδνπνηεηηθνχ ζήκαηνο γηα ηελ ηηκσξία.  

   Ο πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο είρε ηξία κέξε: α) ην πξν-πεηξακαηηθφ 

κέξνο, β) ην βαζηθφ πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο ήηαλ εληφο θαη κεηαμχ 

ππνθεηκέλσλ θαη γ) ην κεηά-πεηξακαηηθφ κέξνο. ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο πέξαζαλ απφ 

ην πξν-πεηξακαηηθφ θαη ην κεηά-πεηξακαηηθφ κέξνο. ζνλ αθνξά ζην βαζηθφ 

πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ, φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο πέξαζαλ απφ ηε βαζηθή θάζε ηνπ 

πεηξάκαηνο. ηε θάζε ρεηξηζκνχ νη ζπκκεηέρνπζεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ε κηα 

νκάδα δέρηεθε πξψηα ηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, 

ελψ ε άιιε νκάδα δέρηεθε ηηο ζπλζήθεο κε αληίζηξνθε ζεηξά. ιεο φκσο νη 

ζπκκεηέρνπζεο πέξαζαλ θαη απφ ηηο δχν ζπλζήθεο. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

επίδξαζε ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ ζπλζεθψλ θαη εληφο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

πξαγκαηνπνηνχηαλ θαη δεχηεξε ζπλεδξία, θαηά ηελ νπνία ε ζπκκεηέρνπζα δερφηαλ 

ηηο δχν ζπλζήθεο κε αληίζηξνθε ζεηξά απφ απηή ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο. Ο βαζηθφο 

πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο είρε ηελ παξαθάησ κνξθή.  
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Πξψηε νκάδα: 

Α (βαζηθή θάζε)  Β1 (ζπλζήθε κε ήρν)       Β2 (ζπλζήθε ρσξίο ήρν) 

                              Β2 (ζπλζήθε ρσξίο ήρν)  Β1 (ζπλζήθε κε ήρν) 

Γεχηεξε νκάδα: 

Α (βαζηθή θάζε) Β2 (ζπλζήθε ρσξίο ήρν)  Β1 (ζπλζήθε κε ήρν) 

                             Β1 (ζπλζήθε κε ήρν)       Β2 (ζπλζήθε ρσξίο ήρν)  
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                             ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

   ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Αξρηθά ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο πξν-πεηξακαηηθήο θάζεο, ζα αθνινπζήζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θχξηαο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο θαη ηέινο ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηά-πεηξακαηηθήο θάζεο.  

   ηελ πξν-πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο, θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνπζεο 

έπαηδαλ ζην παηρλίδη κε ηα ρξψκαηα, φιεο ηεξκάηηδαλ ζπζηεκαηηθά ηνλ ήρν πνπ 

παξνπζηαδφηαλ παηψληαο ην πεηάιη. Οη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδειψζεθαλ απφ 

θάζε ζπκκεηέρνπζα θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο. 

   ηε βαζηθή θάζε (baseline) ηνπ πεηξάκαηνο, θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνπζεο 

αλαδεηνχζαλ ηνπο ζεζαπξνχο ζην ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ 

παξήγαγε ηνλ ήρν, αιιά αλέζηεηιε θαη ηελ εκθάληζε βφκβαο, φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο 

παηνχζαλ κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη (παξήγαγαλ κε πςειή θαη 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα ηνλ ήρν). ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ κπνξνχκε λα δνχκε 

γηα θάζε ζπκκεηέρνπζα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε 

βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο. Οη ελλέα απφ ηηο δέθα ζπκκεηέρνπζεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηξεηο ζπλεδξίεο (επαλαιήςεηο) ηεο βαζηθήο θάζεο, ελψ κία (ε 6
ε
 

ζπκκεηέρνπζα) πξαγκαηνπνίεζε ηέζζεξηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο. ην 

δηάγξακκα 1.1 βιέπνπκε φηη ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο βαζηθήο θάζεο ε 6
ε
 

ζπκκεηέρνπζα εθδήισζε 9 πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηα πξψηα πέληε ιεπηά θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο ζπλεδξίαο δελ εθδήισζε ζρεδφλ θακία πίεζε. ηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο 

βαζηθήο θάζεο παξαηεξνχκε κηα πςειή ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ 

ηνπ πεηαιηνχ, ε νπνία θπκαηλφηαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απφ 28 έσο 30 

πηέζεηο αλά πεληάιεπην. ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζπλεδξία ηεο βαζηθήο θάζεο ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθε ζην ίδην επίπεδν κε 

απηφ ηεο δεχηεξεο ζπλεδξίαο. ε θάπνηεο ζπκκεηέρνπζεο παξαηεξνχκε πςειή θαη 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ήδε απφ ηελ πξψηε ζπλεδξία 

ηεο βαζηθήο θάζεο (δηάγξακκα 6.1 θαη δηάγξακκα 10.1). ε άιιεο ζπκκεηέρνπζεο 

παξαηεξνχκε φηη ππήξρε κεηαβιεηφηεηα (απμνκεηψζεηο) ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο βαζηθήο θάζεο (δηάγξακκα 2.1 

θαη δηάγξακκα 7.1), ελψ ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζπλεδξία παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ζηαζεξνπνηήζεθε. 
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   Μεηά ηε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο αθνινπζνχζε ε θάζε ρεηξηζκνχ, θαηά ηελ 

νπνία νη ζπκκεηέρνπζεο ελεκεξψλνληαλ φηη είραλ εμνπδεηεξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

βφκβεο, φηη βξίζθνληαλ δειαδή ζε έλα πην αζθαιέο πεξηβάιινλ. ηε θάζε ρεηξηζκνχ 

νη ζπκκεηέρνπζεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. Ζ κία νκάδα δέρηεθε πξψηα ηε 

ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν. Ζ δεχηεξε νκάδα δέρηεθε 

πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε κε ήρν. Αξρηθά ζα 

αλαθεξζνχκε ζηελ πξψηε νκάδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε δεχηεξε. 

   Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε νκάδα, ζηα δηαγξάκκαηα 1, 2, 3, 4, θαη 5 παξαηεξνχκε 

φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ εκθαλίδνληαλ κε πςειή ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε ζηελ 

νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν θαη κε ρακειή έσο κεδεληθή 

ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε ζηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο, παηνχζαλ ην πεηάιη φηαλ ην πάηεκα παξήγαγε ηνλ ήρν θαη φρη 

φηαλ ην πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. 

   πγθεθξηκέλα ζηα δηαγξάκκαηα 1, 2 θαη 3 βιέπνπκε φηη  ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν βξίζθεηαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν κε 

απηφ ηεο βαζηθήο θάζεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κάιηζηα βξίζθεηαη θαη ζε 

πςειφηεξν επίπεδν απφ απηφ ηεο βαζηθήο θάζεο. ηα ίδηα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε φηη 

ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν βξίζθεηαη 

ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ απηφ ηεο ζπλζήθεο κε ήρν θαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

κεηψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν θηάλνληαο έσο ην  κεδέλ. Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη 

ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ φζν ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε 

ηνλ ήρν (ζπλζήθε κε ήρν) ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξείην ζε 

πςειφ επίπεδν. ηαλ ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ ζηακάηεζε λα παξάγεη ηνλ ήρν 

(ζπλζήθε ρσξίο ήρν), νη πηέζεηο κεηψζεθαλ θαη έθηαζαλ ζην κεδέλ.  Σν ίδην 

παξαηεξνχκε θαη ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, θαηά ηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνπζεο δέρηεθαλ ηηο ζπλζήθεο κε αληίζηξνθε ζεηξά απφ απηή ηεο πξψηεο 

ζπλεδξίαο. ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν εθδήισζαλ ιίγεο ή ζρεδφλ θαζφινπ πηέζεηο ηνπ 

πεηαιηνχ θαη φηαλ ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ άξρηζε λα παξάγεη ηνλ ήρν (ζπλζήθε κε 

ήρν), νη ζπκκεηέρνπζεο άξρηζαλ λα παηνχλ κε ζηαζεξή θαη πςειή ζπρλφηεηα ην 

πεηάιη. 

   ην δηάγξακκα 1.1 βιέπνπκε ηηο ηέζζεξηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε ζπκκεηέρνπζα. Παξαηεξνχκε φηη ζηελ πξψηε ζπλεδξία 

εθδειψζεθαλ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζην πξψην πεληάιεπην θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο 

ζπλεδξίαο νη πηέζεηο ζρεδφλ κεδελίζηεθαλ. ηε δεχηεξε, ηξίηε θαη ηέηαξηε ζπλεδξία 

ηεο βαζηθήο θάζεο παξαηεξνχκε κηα πςειή (πεξίπνπ 30 πηέζεηο αλά πεληάιεπην) θαη 
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ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. Ζ ζπκκεηέρνπζα, ινηπφλ, ζε 

απηή ηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο παηνχζε κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη, 

ην νπνίν παξήγαγε ηνλ ήρν θαη αλέζηεηιε ηελ εκθάληζε βφκβαο. 

   ην δηάγξακκα 1.2 βιέπνπκε αξρηθά ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηα 15 ηειεπηαία ιεπηά ηεο ηέηαξηεο ζπλεδξίαο ηεο βαζηθήο θάζεο. 

Αθνινπζνχλ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδειψζεθαλ ζηε θάζε πξνζέξκαλζεο 

(warm up) θαη ζηε ζπλέρεηα βιέπνπκε ηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν 

θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζε απηέο. Βιέπνπκε μαλά 

θάζε πξνζέξκαλζεο (warm up) θαη ηέινο ηελ επαλάιεςε ησλ δχν ζπλζεθψλ κε 

αληίζηξνθε ζεηξά (δειαδή πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

ζπλζήθε κε ήρν) θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζε απηέο. 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε 

ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ είλαη πςειή θαη ζηαζεξή 

θαη βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν κε απηφ ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο θάζεο 

πξνζέξκαλζεο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπλζήθεο κε ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ παξνπζηάδεη κηα 

αχμεζε, κε ην ηειεπηαίν πεληάιεπην νη πηέζεηο λα θηάλνπλ ηηο 40. Αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ βιέπνπκε φηη ζην 

πξψην πεληάιεπην εθδειψζεθαλ αξθεηέο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ (έθξεμε δξάζεσλ), 

ελψ ζηα επφκελα 15 ιεπηά δελ εθδειψζεθε θακία πίεζε. ηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπλζήθεο ρσξίο ήρν εθδειψζεθαλ ειάρηζηεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζην πξψην 

πεληάιεπην θαη ζηε ζπλέρεηα νη πηέζεηο κεδελίζηεθαλ. Ζ ζπκκεηέρνπζα, παξφιν πνπ 

είρε ελεκεξσζεί φηη βξηζθφηαλ ζε έλα πην αζθαιέο πεξηβάιινλ, παηνχζε ην πεηάιη 

ζηε ζπλζήθε κε ηνλ ήρν κε ηελ ίδηα (ή θαη κεγαιχηεξε) ζπρλφηεηα πνπ ην παηνχζε 

θαη ζηε βαζηθή θάζε, θαηά ηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ ηελ πξνζηάηεπε απφ 

ηελ εκθάληζε βφκβαο. Αληίζεηα, ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν δελ εθδήισζε παξά 

ειάρηζηα παηήκαηα ηνπ πεηαιηνχ.  

   ην δηάγξακκα 2.1 βιέπνπκε ηηο ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε 5
ε
 ζπκκεηέρνπζα. ηελ πξψηε ζπλεδξία παξαηεξνχκε απφηνκεο 

απμνκεηψζεηο ζηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, ελψ ζηηο επφκελεο δχν 

ζπλεδξίεο παξαηεξνχκε φηη νη πηέζεηο δηαηεξήζεθαλ ζε έλα ζηαζεξφ θαη πςειφ 

επίπεδν. ην δηάγξακκα 2.2 βιέπνπκε ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ, παξφκνηα κε απηή πνπ βιέπνπκε ζηε βαζηθή θάζε θαη ζηε θάζε 

πξνζέξκαλζεο. ηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο κε ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο 
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θάζεο ρεηξηζκνχ παξαηεξνχκε αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζε ζρέζε κε απηή ηεο βαζηθήο θάζεο. Δπηπιένλ, ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν 

ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ βιέπνπκε ζην πξψην πεληάιεπην κηα 

απφηνκε αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ (έθξεμε δξάζεσλ) ζε 

ζρέζε κε ηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ πνπ βιέπνπκε ζηελ ζπλζήθε κε ήρν, ε νπνία 

πξνεγήζεθε. ην επφκελν πεληάιεπην ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν βιέπνπκε φηη νη 

πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ κεδελίζηεθαλ θαη παξέκεηλαλ κεδεληθέο έσο ην ηέινο ηεο 

ζπλζήθεο. ηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν βιέπνπκε φηη ζην πξψην 

πεληάιεπην εθδειψζεθαλ 26 πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ θαη ζηα επφκελα πεληάιεπηα 

ιηγφηεξεο, ρσξίο λα κεδελίδνληαη. Ζ ζπκκεηέρνπζα παηνχζε ην πεηάιη κε πςειή 

ζπρλφηεηα φηαλ ην πάηεκα παξήγαγε ηνλ ήρν θαη κε ρακειφηεξε ή κεδεληθή 

ζπρλφηεηα φηαλ ην πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. 

   Σν δηάγξακκα 3.1 δείρλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ηεο 

8
εο

 ζπκκεηέρνπζαο ζηηο ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο. ηελ πξψηε ζπλεδξία 

παξαηεξνχκε κηα κηθξή κείσζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ 

πεξίπνπ ζην κέζν ηεο ζπλεδξίαο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ 

επαλέξρεηαη ζην επίπεδν πνπ είρε ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαο. ηε δεχηεξε ζπλεδξία 

ηεο βαζηθήο θάζεο παξαηεξνχκε ζηαζεξφηεηα ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, ελψ ζηελ ηξίηε ζπλεδξία βιέπνπκε ζηαδηαθή αχμεζε ζηε 

ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. ην δηάγξακκα 3.2 βιέπνπκε ζηε ζπλζήθε κε 

ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. Σν ίδην παξαηεξνχκε θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπλζήθεο κε ήρν. Σν επίπεδν ηεο ζπρλφηεηαο είλαη πεξίπνπ ίδην κε απηφ ηεο θάζεο 

πξνζέξκαλζεο, αιιά θαίλεηαη λα είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ 15 ηειεπηαίσλ 

ιεπηψλ ηεο ηξίηεο ζπλεδξίαο ηεο βαζηθήο θάζεο. Αλ θνηηάμνπκε ζην δηάγξακκα 3.1 

ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζηελ ηξίηε ζπλεδξία ηεο βαζηθήο θάζεο ζην ηειεπηαίν 

ηέηαξην ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ παξνπζίαζε αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 

πξψην ηέηαξην, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο βαζηθήο θάζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ηελ επαλάιεςε απηήο ηεο ζπλζήθεο 

παξαηεξνχκε φηη εθδειψζεθαλ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηα πξψηα πεληάιεπηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα νη πηέζεηο κεδελίζηεθαλ. Ζ ζπκκεηέρνπζα, ινηπφλ, παηνχζε ην πεηάιη 

κε πςειή ζηαζεξή ζπρλφηεηα φηαλ ην πάηεκα παξήγαγε ηνλ ήρν θαη κε ρακειή ή 

κεδεληθή ζπρλφηεηα φηαλ ην πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. 
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Διάγραμμα 1 (Participant 6)    

 

Γηάγξακκα 1.1: Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηηο ηέζζεξηο ζπλεδξίεο ηεο 

βαζηθήο θάζεο. Ζ ζπκκεηέρνπζα ζηακάηεζε λα παηάεη ην πεηάιη ζηελ πξψηε ζπλεδξία. ηε δεχηεξε 

ζπλεδξία δηαβάδνληαο ηηο νδεγίεο δήισζε φηη ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξία δελ ηηο είρε θαηαλνήζεη. 

 

Γηάγξακκα 1.2: Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηηο δχν ζπλεδξίεο ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ. Κάζε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ μεθηλνχζε κε πεληάιεπηε θάζε πξνζέξκαλζεο (warm 

up).  
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Διάγραμμα 2 (Participant 5)  

 

Γηάγξακκα 2.1: ηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο βαζηθήο θάζεο ππήξμε κεηαβιεηφηεηα ζηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, ελψ ζηηο επφκελεο ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ζηαζεξνπνηήζεθε 

ζε έλα πςειφ επίπεδν. 

 

Γηάγξακκα 2.2: Τςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν θαη 

έθξεμε δξάζεσλ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 

π

ι

έ

ς

ε

ι

σ

 

π

ε

τ

α

λ

ι

ο

ύ

 

χρόνοσ (ςε λεπτά) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

20 25 30 0 5 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 

π

ι

έ

ς

ε

ι

σ

 

π

ε

τ

α

λ

ι

ο

ύ

 

χρόνοσ (ςε λεπτά) 

        Baseline 1         Baseline 2         Baseline 3 

Baseline W
ar
m      
u
p 

    Sound No Sound W
ar
m      
u
p 

No Sound   Sound 



50 

 

Διάγραμμα 3 (Participant 8)  

 

Γηάγξακκα 3.1: Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηηο ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο 

θάζεο. 

 

 

Γηάγξακκα 3. 2: Ζ ζπκκεηέρνπζα παηνχζε ην πεηάιη κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε 

κε ήρν θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο θαη κε ρακειή (θάπνηεο θνξέο κεδεληθή) ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο. 
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   ηηο δχν ηειεπηαίεο ζπκκεηέρνπζεο ηεο πξψηεο νκάδαο (δηάγξακκα 4 θαη 5) 

παξαηεξνχκε έλα ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο ιίγν δηαθνξεηηθφ ζε ζρέζε κε απηφ ησλ 

ηξηψλ πξψησλ ζπκκεηερνπζψλ ηεο ίδηαο νκάδεο. Δλψ ζηε ζπλζήθε κε ήρν ηεο 

πξψηεο ζπλεδξίαο ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ εκθάληζαλ πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ, ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ δελ εθδήισζαλ θακία πίεζε ηνπ πεηαιηνχ. Αλαθνξηθά κε ηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, ε κηα ζπκκεηέρνπζα (2
ε
 ) 

εθδήισζε ζην πξψην πεληάιεπην πνιχ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

πηέζεηο κεδελίζηεθαλ, ελψ ε άιιε ζπκκεηέρνπζα (1
ε
 ) εκθάληζε αξθεηέο πηέζεηο ηνπ 

πεηαιηνχ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε δεχηεξε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. 

   Σν δηάγξακκα 4.1 δείρλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηηο 

ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο γηα ηε 2
ε
 ζπκκεηέρνπζα. ηελ πξψηε ζπλεδξία 

παξαηεξνχκε ζηα πξψηα 10 ιεπηά πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ. ηα επφκελα 20 ιεπηά βιέπνπκε φηη αθνινχζεζε κείσζε ζηε ζπρλφηεηα 

ησλ πηέζεσλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ 30 πεξίπνπ πηέζεσλ αλά 

πεληάιεπην. ηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζπλεδξία παξαηεξνχκε πςειή θαη (ζρεηηθά) 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. ην δηάγξακκα 4.2 παξαηεξνχκε φηη ζηελ 

πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, φζν ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν 

(ζπλζήθε κε ήρν), ε ζπκκεηέρνπζα παηνχζε κε ζηαζεξή θαη πςειή ζπρλφηεηα ην 

πεηάιη. ηαλ ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ ζηακάηεζε λα παξάγεη ηνλ ήρν (ζπλζήθε ρσξίο 

ήρν), ε ζπκκεηέρνπζα ζηακάηεζε λα εθδειψλεη παηήκαηα ηνπ πεηαιηνχ. ηε δεχηεξε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ (ζηελ νπνία νη ζπλζήθεο παξνπζηάζηεθαλ κε 

αληίζηξνθε ζεηξά) ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν εθδειψζεθαλ ειάρηζηεο πηέζεηο ζην 

πξψην πεληάιεπην θαη ζηε ζπλέρεηα νη πηέζεηο κεδελίζηεθαλ, ελψ ζηε ζπλζήθε κε 

ήρν δελ εθδειψζεθε θακία πίεζε ηνπ πεηαιηνχ.  

   ην δηάγξακκα 5.1 βιέπνπκε ηηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ε 1
ε
 ζπκκεηέρνπζα θαη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζε απηέο. 

ηελ πξψηε ζπλεδξία παξαηεξνχκε κηα απφηνκε αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ 

ηνπ πεηαιηνχ ζην δεχηεξν πεληάιεπην. Οη πηέζεηο απφ 146 πνπ ήηαλ ζην πξψην 

πεληάιεπην έθηαζαλ ζηηο 325 ζην δεχηεξν πεληάιεπην. ην ηξίην πεληάιεπην έπεζαλ 

ζηηο 127 θαη δηαηεξήζεθαλ ζε απηφ ην επίπεδν κέρξη ην ηέινο ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο. 

ηηο επφκελεο δχν ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο παξαηεξνχκε ζηαζεξή ζπρλφηεηα 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζην επίπεδν ησλ 33 πεξίπνπ πηέζεσλ αλά πεληάιεπην. ην 

δηάγξακκα 5.2 παξαηεξνχκε φηη ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο 
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ρεηξηζκνχ ε ζπκκεηέρνπζα εθδήισζε 24 πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζην πξψην πεληάιεπην, 

αιιά ζηε ζπλέρεηα νη πηέζεηο ζηαδηαθά  κεηψζεθαλ θηάλνληαο ην ηειεπηαίν 

πεληάιεπην ζηηο 2. ηαλ ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ ζε απηή ηε ζπλεδξία ζηακάηεζε λα 

παξάγεη ηνλ ήρν (ζπλζήθε ρσξίο ήρν) ζπλέρηζαλ λα εθδειψλνληαη ιίγεο πηέζεηο. ηε 

δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη πάιη 

εθδειψζεθαλ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ θαη φηαλ ην πεηάιη άξρηζε λα παξάγεη ηνλ 

ήρν (ζπλζήθε κε ήρν) εθδειψζεθε κφλν κία πίεζε ηνπ πεηαιηνχ ζην πξψην 

πεληάιεπην. Παξαηεξνχκε, επίζεο, φηη ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία 

ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ κεδελίζηεθαλ ζην ηξίην πεληάιεπην θαη 

ζηελ επαλάιεςε απηήο ηεο ζπλζήθεο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ νη 

πηέζεηο κεδελίζηεθαλ ζην δεχηεξν πεληάιεπην.  
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Διάγραμμα 4 (Participant 2)  

 

Γηάγξακκα 4.1: Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηηο ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο 

θάζεο. 

 

 

Γηάγξακκα 4.2: Ζ ζπκκεηέρνπζα εκθάληζε πςειή ζηαζεξή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε 

ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη κεδεληθή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ζηελ 

επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο κε ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. 
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Διάγραμμα 5 (Participant 1) 

  

Γηάγξακκα 5.1: Οη ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζε απηέο. 

 

Γηάγξακκα 5.2: Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν θαη 

κεδεληθέο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο. 
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Ζ δεχηεξε νκάδα ησλ ζπκκεηερνπζψλ δέρηεθε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ πξψηα ηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε κε ήρν. Σψξα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο νκάδαο. 

   ηα δηαγξάκκαηα 6, 7, 8, 9 θαη 10 παξαηεξνχκε φηη νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ 

εκθαλίδνληαλ κε πςειή ζπρλφηεηα ζηε ζπλζήθε ζηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ 

παξήγαγε ηνλ ήρν. ηε ζπλζήθε ζηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγε 

ηνλ ήρν παξαηεξνχκε δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ. Ζ 4
ε
 

ζπκκεηέρνπζα (δηάγξακκα 6.2) ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ εκθάληζε πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηα ηξία πξψηα 

πεληάιεπηα, ελψ ζην ηέηαξην ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ κεηψζεθε απφηνκα. ηελ 

επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ 

παξαηεξνχκε πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζην πξψην θαη ην ηέηαξην 

πεληάιεπην, ελψ ζην δεχηεξν θαη ηξίην πεληάιεπην ε ζπρλφηεηα εκθαλίδεηαη 

κεησκέλε. Ζ 3
ε
 ζπκκεηέρνπζα (δηάγξακκα 7.2) ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ εθδήισζε ειάρηζηεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζην πξψην 

πεληάιεπην θαη κεδεληθέο πηέζεηο ζηα επφκελα ηξία πεληάιεπηα. ηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία παξαηεξνχκε κεδεληθέο πηέζεηο ηνπ 

πεηαιηνχ. Ζ 7
ε
 ζπκκεηέρνπζα (δηάγξακκα 8.2) εκθάληζε πνιχ πςειή ζπρλφηεηα 

(πνιχ πςειφηεξε απφ απηή ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο ζπλζήθεο κε ήρν) πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο. ηελ επαλάιεςε ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ (δηάγξακκα 8.3) φκσο παξαηεξνχκε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ 

ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή. 

Μηα ηέηνηα παξφκνηα κείσζε ζηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ παξαηεξνχκε θαη 

γηα ηε 10
ε
 ζπκκεηέρνπζα (δηάγξακκα 9.2 θαη 9.3). Γηα ηελ 9

ε
 ζπκκεηέρνπζα 

(δηάγξακκα 10.2 θαη 10.3) ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο 

ήρν θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο βξίζθεηαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν κε απηφ ηεο βαζηθήο 

θάζεο θαη ηεο ζπλζήθεο κε ήρν. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ. Καη ζε απηή ηελ νκάδα, ινηπφλ, (κε εμαίξεζε ηελ 9
ε
 

ζπκκεηέρνπζα) νη ζπκκεηέρνπζεο ζηαδηαθά ζηακάηεζαλ λα παηνχλ ην πεηάιη φηαλ ην 

πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο, σζηφζν, παηνχζαλ κε πςειή 

θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη, φηαλ ην πάηεκα παξήγαγε ηνλ ήρν. 

   ην δηάγξακκα 6.1 βιέπνπκε ηηο ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε 4
ε
 ζπκκεηέρνπζα. Καη ζηηο ηξεηο ζπλεδξίεο παξαηεξνχκε πςειή 

θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. Ζ ζπκκεηέρνπζα παηνχζε κε πςειή 

θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη, ην νπνίν παξήγαγε ηνλ ήρν θαη αλέζηεηιε ηελ 
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εκθάληζε βφκβαο. ην δηάγξακκα 6.2 παξαηεξνχκε ζηε ζπλζήθε κε ηνλ ήρν θαη ζηελ 

επαλάιεςε απηήο ηεο ζπλζήθεο πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, ίδηα κε απηή ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο θάζεο πξνζέξκαλζεο. 

ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ βιέπνπκε πςειή 

ζπρλφηεηα (ίδηνπ επηπέδνπ κε απηή ηεο βαζηθήο θάζεο) εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ γηα ηα πξψηα 15 ιεπηά, ελψ ζηα ηειεπηαία 5 ιεπηά παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ κεηψζεθε αηζζεηά (απφ ηηο  1037 αλά πεληάιεπην 

νη πηέζεηο έθηαζαλ ηηο 279). ηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε δεχηεξε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ παξαηεξνχκε μαλά πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζην πξψην θαη ην ηειεπηαίν πεληάιεπην. κσο ζην δεχηεξν θαη ηξίην 

πεληάιεπην ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ ρακειή. Δπνκέλσο, νη 

κνλαδηθέο θνξέο πνπ ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ κεηψζεθε ήηαλ ζηε 

ζπλζήθε ρσξίο  ήρν  θαη  ζηελ  επαλάιεςή ηεο. ε  θακία  άιιε  ζηηγκή  θαζ ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο δελ κεηψζεθε ε ζπρλφηεηα ησλ παηεκάησλ ηνπ πεηαιηνχ 

παξά κφλν ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο. Ζ ζπκκεηέρνπζα 

παηνχζε κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη, φηαλ ην πάηεκα παξήγαγε ηνλ 

ήρν θαη κε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα φηαλ ην πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν.  

   Σν δηάγξακκα 7.1. δείρλεη ηηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

3
ε
 ζπκκεηέρνπζα. ηελ πξψηε ζπλεδξία βιέπνπκε απμνκεηψζεηο ζηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, ελψ ζηηο επφκελεο δχν ζπλεδξίεο παξαηεξνχκε 

φηη ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ζηαζεξνπνηήζεθε ζην επίπεδν ησλ 30 πεξίπνπ πηέζεσλ 

αλά πεληάιεπην. ην δηάγξακκα 7.2 παξαηεξνχκε φηη ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν 

εθδειψζεθαλ ειάρηζηεο πηέζεηο ζην πξψην πεληάιεπην θαη ζηε ζπλέρεηα δελ 

εθδειψζεθε θακία πίεζε ηνπ πεηαιηνχ. ηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε 

δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ δελ εθδειψζεθαλ (ζρεδφλ) θαζφινπ πηέζεηο 

ηνπ πεηαιηνχ. ηε ζπλζήθε κε ηνλ ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ 

παξαηεξνχκε πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηα πξψηα 10 

ιεπηά. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηα 10 απηά ιεπηά ήηαλ πεξίπνπ ίδηα 

κε απηή ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο θάζεο πξνζέξκαλζεο. ηα επφκελα 10 ιεπηά 

φκσο νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ κεηψζεθαλ πνιχ θαη έθηαζαλ ζην κεδέλ. ηελ 

επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο κε ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ δελ 

εθδειψζεθε θακία πίεζε ηνπ πεηαιηνχ. Χζηφζν, ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ βιέπνπκε φηη, ελψ νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ήηαλ 

κεδεληθέο, φηαλ ην πεηάιη άξρηζε λα παξάγεη ηνλ ήρν, ε ζπκκεηέρνπζα άξρηζε λα 

παηάεη κε πςειή ζπρλφηεηα ην πεηάιη. 
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Διάγραμμα 6 (Participant 4)  

 

Γηάγξακκα 6.1: Τςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηηο ηξεηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο 

θάζεο. 

 

 

Γηάγξακκα 6.2: Οη κνλαδηθέο θνξέο πνπ ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ κεηψζεθε ήηαλ ζηε 

ζπλζήθε ρσξίο  ήρν  θαη  ζηελ  επαλάιεςή ηεο. 
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Διάγραμμα 7 (Participant 3)   

Γηάγξακκα 7.1: ηαζεξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζην επίπεδν ησλ 30 πεξίπνπ 

πηέζεσλ αλά πεληάιεπην ζηε δεχηεξε θαη ηξίηε ζπλεδξία ηεο βαζηθήο θάζεο. 

 

 

Γηάγξακκα 7.2: Τςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηα πξψηα 10 ιεπηά ηεο ζπλζήθεο κε ήρν 

ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Απφηνκε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πηέζεσλ ζηα 

επφκελα 10 ιεπηά. Μεδεληθέο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ. 
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   Ζ 7
ε
 (δηάγξακκα 8) θαη ε 10

ε 
(δηάγξακκα 9) ζπκκεηέρνπζα είραλ παξφκνην 

ππφδεηγκα ζπκπεξηθνξάο, εκθάληζαλ ηελ ίδηα «ηδηαηηεξφηεηα» θαη επαλέιαβαλ ηε 

θάζε ρεηξηζκνχ. Οη δχν ζπκκεηέρνπζεο εκθάληζαλ πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ (παξφκνηα κε απηή ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο θάζεο 

πξνζέξκαλζεο) ζηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηηο δχν ζπλεδξίεο ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Ζ 

ίδηα ζπρλφηεηα δηαηεξήζεθε ζηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηηο δχν ζπλεδξίεο ηεο 

επαλάιεςεο ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Χζηφζν, ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ παξαηεξνχκε κηα εμαηξεηηθά πςειή ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ φκσο 

παξαηεξνχκε ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηηο δχν ζπλεδξίεο πνιχ κεγάιε κείσζε 

ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ κε ηηο πηέζεηο λα θηάλνπλ ζην 

κεδέλ (ή θνληά ζην κεδέλ). 

   ην δηάγξακκα 8.1 βιέπνπκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ 

ζηηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο γηα ηελ 7
ε
 ζπκκεηέρνπζα. ηελ πξψηε ζπλεδξία 

παξαηεξνχκε κηα ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ, ε νπνία ζηαζεξνπνηήζεθε πξνο ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο θαη δηαηεξήζεθε ζε 

απηφ πεξίπνπ ην επίπεδν θαη ζηηο άιιεο δχν ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο. Ζ 

ζπκκεηέρνπζα παηνχζε κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη, ην πάηεκα ηνπ 

νπνίνπ παξήγαγε ηνλ ήρν θαη αλέζηεηιε ηελ εκθάληζε βφκβαο. ην δηάγξακκα 8.2 

παξαηεξνχκε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ 

ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη ζηελ επαλάιεςε 

ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. ηε ζπλζήθε ρσξίο 

ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ παξαηεξνχκε απφ ην πξψην 

πεληάιεπην πνιχ πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ θαη ηε ζπρλφηεηα λα 

απμάλεηαη ζπλερψο θαζ ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλζήθεο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ 

ζε απηή ηε ζπλζήθε μεθίλεζε απφ ηηο 158 πηέζεηο ζην πξψην πεληάιεπην θαη έθηαζε 

έσο ηηο 596 πηέζεηο ζην ηέηαξην πεληάιεπην, ελψ ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ζηε 

βαζηθή θάζε, ζηε θάζε πξνζέξκαλζεο θαη ζηε ζπλζήθε κε ήρν ήηαλ ηνπ επηπέδνπ 

ησλ 45 πεξίπνπ πηέζεσλ αλά πεληάιεπην. ηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν 

ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ παξαηεξνχκε μαλά πνιχ πςειή 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ γηα ηα πξψηα 15 ιεπηά, ελψ ζην 

ηειεπηαίν πεληάιεπην παξαηεξείηαη κηα κηθξή κείσζε ζηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ 

ηνπ πεηαιηνχ.  
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   ην δηάγξακκα 8.3 κπνξνχκε λα δνχκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ γηα ηελ 7
ε
 ζπκκεηέρνπζα. 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο 

επαλάιεςεο ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε 

δεχηεξε ζπλεδξία ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ παξέκεηλε ζην ίδην πςειφ  

επίπεδν κε απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ. ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν 

φκσο θαη ζηελ επαλάιεςεο ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν δηαπηζηψλνπκε φηη ζηα ηξία 

ηειεπηαία πεληάιεπηα νη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδειψζεθαλ ήηαλ πνιχ ιίγεο 

θηάλνληαο σο ην κεδέλ. ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία βιέπνπκε φηη 

ζηα πξψηα 5 ιεπηά εθδειψζεθαλ 601 πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ, ελψ ζην επφκελν 

πεληάιεπην νη πηέζεηο κεδελίζηεθαλ. ηα ηειεπηαία δχν πεληάιεπηα ηεο ζπλζήθεο 

εθδειψζεθαλ πνιχ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ. ηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο 

ήρν ζηελ δεχηεξε ζπλεδξία παξαηεξνχκε φηη ζην πξψην πεληάιεπην εθδειψζεθαλ 46 

πηέζεηο νη νπνίεο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ κεηψζεθαλ θαη έθηαζαλ ζην κεδέλ. Ζ 

ζπκκεηέρνπζα ζηακάηεζε ζηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ λα παηάεη ην πεηάιη, 

φηαλ ην πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν θαη ζπλέρηζε λα παηάεη κε ζηαζεξή πςειή 

ζπρλφηεηα ην πεηάιη, φηαλ ην πάηεκα παξήγαγε ηνλ ήρν. 

     ην δηάγξακκα 9.1 κπνξνχκε λα δνχκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηηο ζπλεδξίεο βαζηθήο θάζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 10
ε
 ζπκκεηέρνπζα. 

ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε ζπλεδξία βιέπνπκε κηθξέο απμνκεηψζεηο ζηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ, ελψ ζηελ ηξίηε ζπλεδξία παξαηεξνχκε φηη ε 

ζπρλφηεηα ζηαζεξνπνηήζεθε ζε έλα πςειφ επίπεδν. ην δηάγξακκα 9.2 βιέπνπκε φηη 

ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη ζηελ επαλάιεςε 

απηήο ηεο ζπλζήθεο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ πςειή θαη ζηαζεξή (παξφκνηα κε απηή 

ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο θάζεο πξνζέξκαλζεο). ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ 

πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ παξαηεξνχκε φηη ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ήηαλ πνιχ πςειή ζηα πξψηα 10 ιεπηά, ελψ ζηα επφκελα 10 ιεπηά 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε (θαη πάιη φκσο ήηαλ πςειφηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε βαζηθή θάζε θαη ηε ζπλζήθε κε ήρν). ηελ 

επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ 

παξαηεξνχκε φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ ίδηνπ 

πεξίπνπ επηπέδνπ κε απηή ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο θάζεο πξνζέξκαλζεο. 

   Σν δηάγξακκα 9.3 δείρλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηελ 

επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ γηα ηε 10
ε
 ζπκκεηέρνπζα. Παξαηεξνχκε φηη ζηε 
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ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία θαη ζηελ επαλάιεςε απηήο ηεο ζπλζήθεο ζηε 

δεχηεξε ζπλεδξία ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ παξέκεηλε ζην ίδην πςειφ 

επίπεδν κε απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ. Αληίζεηα, ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο παξαηεξνχκε φηη ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ κεηψζεθε πνιχ ζε ζρέζε κε απηή πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ, θηάλνληαο ηα ηειεπηαία πεληάιεπηα θνληά ζην 

κεδέλ. Ζ ζπκκεηέρνπζα ζηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ζηακάηεζε ζηαδηαθά 

λα παηάεη ην πεηάιη, φηαλ ην πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν, ελψ ζπλέρηζε λα παηάεη 

ην πεηάιη κε ζηαζεξή πςειή ζπρλφηεηα, φηαλ ην πάηεκα παξήγαγε ηνλ ήρν. 
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Διάγραμμα 8 (Participant 7) 

Γηάγξακκα 8.1: Αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηα πξψηα 15 ιεπηά ηεο 

πξψηεο ζπλεδξίαο. ηαζεξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο ζηα επφκελα 15 ιεπηά. ηαζεξή πςειή ζπρλφηεηα 

πηέζεσλ ζηηο δχν επφκελεο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο. 

 

Γηάγξακκα 8.2: Πνιχ πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ. Ζ ζπρλφηεηα είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ απηή ηεο βαζηθήο θάζεο θαη ηεο ζπλζήθεο 

κε ήρν. 
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(ζπλέρεηα)         

                               Δπαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ  

 

 

Γηάγξακκα 8.3: Μεγάιε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν 

ζηελ πξψηε ζπλεδξία θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία. Μεδεληζκφο 

ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζην δεχηεξν πεληάιεπην ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο θαη 

ειάρηζηεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ ζηα επφκελα 10 ιεπηά. Οη πηέζεηο κεδελίζηεθαλ επίζεο ζην ηειεπηαίν 

πεληάιεπην ηεο επαλάιεςεο ηεο ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία. Ζ ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ 

ζηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο δηαηεξήζεθε ζην ίδην πςειφ επίπεδν κε απηφ πνπ 

παξαηεξήζεθε ζηε θάζε ρεηξηζκνχ. 
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Διάγραμμα 9 (Participant 10)  

Γηάγξακκα 9.1: Απμνκεηψζεηο ζηε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

ζπλεδξία ηεο βαζηθήο θάζεο. ηαζεξνπνίεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πηέζεσλ ζηελ ηξίηε ζπλεδξία ηεο 

βαζηθήο θάζεο. 

 

Γηάγξακκα 9.2: Πνιχ πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε 

ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Τςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία. ηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία θαη ζηελ 

επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο ζπηήο παξαηεξνχκε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ.  
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(ζπλέρεηα) 

                                    Δπαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ 

 

 

 

Γηάγξακκα 9.3: Μείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ 

πξψηε ζπλεδξία θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία. Γηαηήξεζε ηεο 

πςειήο ζπρλφηεηαο πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία θαη ζηελ 

επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία.  
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   Ζ 9
ε
 ζπκκεηέρνπζα (δηάγξακκα 10) εκθάληζε πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη ζηελ 

επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο κε ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Σν ίδην 

πςειή ήηαλ θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ θαη ζηελ επαλάιεςε ηεο 

ζπλζήθεο ρσξίο ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. ηελ επαλάιεςε 

ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ παξέκεηλε ζην ίδην 

επίπεδν κε απηφ ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Σφζν ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ 

ζηε ζπλζήθε κε ήρν (θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο) φζν θαη ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν (θαη ζηελ επαλάιεςή ηεο) παξέκεηλαλ ζην ίδην 

επίπεδν κε απηφ ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. 

  ην δηάγξακκα 10.1 βιέπνπκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ 

ζηηο ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο. Καη ζηηο ηξεηο ζπλεδξίεο παξαηεξνχκε πςειή θαη 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. Ζ ζπκκεηέρνπζα παηνχζε 

κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη, ην νπνίν παξήγαγε ηνλ ήρν θαη 

αλέζηεηιε ηελ εκθάληζε βφκβαο. ην δηάγξακκα 10.2 κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πςειή 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ (ίδηνπ επηπέδνπ κε απηφ ηεο βαζηθήο 

θάζεο θαη ηεο θάζεο πξνζέξκαλζεο) ηφζν ζηε ζπλζήθε κε ήρν (θαη ηελ επαλάιεςή 

ηεο) φζν θαη ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν (θαη ηελ επαλάιεςή ηεο). Σν ίδην παξαηεξνχκε 

θαη ζην δηάγξακκα 10.3, ην νπνίν δείρλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Ζ ζπκκεηέρνπζα, ινηπφλ, παηνχζε 

ην πεηάιη κε ηελ ίδηα πςειή ζπρλφηεηα θαη φηαλ ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε 

ηνλ ήρν θαη φηαλ ην πάηεκα δελ παξήγα ηνλ ήρν.  

   ηε δεχηεξε απηή νκάδα ησλ ζπκκεηερνπζψλ, ε νπνία ζηε θάζε ρεηξηζκνχ δέρηεθε 

πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε κε ήρν, παξαηεξήζεθε 

πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν. ιεο νη 

ζπκκεηέρνπζεο παηνχζαλ ην πεηάιη κε πςειή ζπρλφηεηα, φηαλ ην πάηεκα ηνπ 

πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν, παξφιν πνπ δελ ππήξραλ πηα βφκβεο. Ζ 3
ε
 

ζπκκεηέρνπζα ήηαλ ε κφλε (απφ απηή ηελ νκάδα) πνπ δελ εθδήισζε πηέζεηο ηνπ 

πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. Ήδε απφ 

ηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ κεηψζεθε πνιχ ζηα ηειεπηαία δχν πεληάιεπηα. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν ζηελ νκάδα απηή ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

παξαηεξήζεθε πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ. ιεο νη 

ζπκκεηέρνπζεο (κε εμαίξεζε ηελ 3
ε
 ζπκκεηέρνπζα) παηνχζαλ ην πεηάιη ζηε ζπλζήθε 
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ρσξίο ήρν κε πςειή ζπρλφηεηα θαη κάιηζηα θάπνηεο απφ απηέο κε πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα απφ απηή πνπ εθδήισζαλ ζηε ζπλζήθε κε ήρν. ηελ επαλάιεςε ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ φκσο ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ κεηψζεθε πνιχ. Μφλν 

ε 9
ε 

ζπκκεηέρνπζα ζπλέρηζε λα παηάεη ην πεηάιη κε ηελ ίδηα πςειή ζπρλφηεηα θαη 

ζηηο δχν ζπλζήθεο.   
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Διάγραμμα 10 (Participant 9)  

 

Γηάγξακκα 10.1: ηαζεξή θαη πςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηηο ηξεηο 

ζπλεδξίεο ηεο βαζηθήο θάζεο. 

 

Γηάγξακκα 10.2: Τςειή ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ηφζν ζηε ζπλζήθε ρσξίο 

ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία θαη ηελ επαλάιεςή ηεο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία φζν θαη ζηε ζπλζήθε κε ήρν 

θαη ηελ επαλάιεςή ηεο. 
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(ζπλέρεηα) 

                                        Δπαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ 

 

 

Γηάγξακκα 10.3: Ζ πςειή ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ δηαηεξήζεθε θαη ζηε ζπλζήθε κε ήρν 

θαη ηελ επαλάιεςή ηεο θαη ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ηελ επαλάιεςή ηεο. Δλψ ζηηο άιιεο δχν 

ζπκκεηέρνπζεο (7
ε
 θαη 10

ε
 ζπκκεηέρνπζα) νη δξάζεηο ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ηελ επαλάιεςή ηεο 

κεηψζεθαλ πνιχ ζηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηέρνπζα νη δξάζεηο 

δελ κεηψζεθαλ θαζφινπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

0 5 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 

π

ι

έ

ς

ε

ι

σ

 

π

ε

τ

α

λ

ι

ο

ύ

 

χρόνοσ (ςε λεπτά) 

W
ar
m      
u
p 

No Sound     Sound     Sound No Sound 

W
ar
m      
u
p 



70 

 

   Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζηε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο, θαηά ηελ νπνία ην πάηεκα 

ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν (αξλεηηθφ εληζρπηή) θαη ηεξκάηηδε ηελ απεηιή 

εκθάληζεο ηεο βφκβαο, φιεο αλεμαηξέησο νη ζπκκεηέρνπζεο παηνχζαλ κε πςειή θαη 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη. Ζ θάζε ρεηξηζκνχ μεθηλνχζε κε ηελ παξνπζίαζε 

γξαπηψλ νδεγηψλ νη νπνίεο ελεκέξσλαλ ηε ζπκκεηέρνπζα φηη είρε εμνπδεηεξψζεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο βφκβεο (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππήξρε πιένλ θακία βφκβα). Γχν 

ήηαλ νη ζπλζήθεο ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ: ζηε κηα ζπλζήθε ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ 

παξήγαγε ηνλ ήρν, ελψ ζηελ άιιε ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. ηε 

θάζε ρεηξηζκνχ νη ζπκκεηέρνπζεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο, ε κηα εθ ησλ νπνίσλ 

δέρηεθε πξψηα ηε ζπλζήθε κε ηνλ ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ηνλ ήρν, 

ελψ ε δεχηεξε δέρηεθε ηηο ζπλζήθεο κε αληίζηξνθε ζεηξά.  

   ηε ζπλζήθε ζηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν νη επηά απφ ηηο 

δέθα ζπκκεηέρνπζεο παηνχζαλ ην πεηάιη κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα, ίδηα κε 

απηή πνπ είραλ εκθαλίζεη ζηε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο, θαηά ηελ νπνία ην 

πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ αλέζηεηιε ηελ εκθάληζε βφκβαο. Οη ππφινηπεο ηξεηο 

ζπκκεηέρνπζεο (1
ε
 , 2

ε
, 3

ε
) εκθάληζαλ πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε 

ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ, φκσο ζηελ επαλάιεςε 

ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ δελ εθδειψζεθε 

ζρεδφλ θακία πίεζε ηνπ πεηαιηνχ. ηε θάζε απηή ηνπ πεηξάκαηνο δελ ππήξραλ πιένλ 

βφκβεο, ηελ απεηιή ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα ηεξκαηίζεη ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ, 

θαη ε κνλαδηθή ζπλέπεηα ηεο πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ ε παξαγσγή ηνπ ήρνπ. 

   ηε ζπλζήθε ζηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν νη 

ζπκκεηέρνπζεο νη νπνίεο δέρηεθαλ πξψηα ηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν (πξψηε νκάδα), ζηακάηεζαλ ζηαδηαθά λα παηνχλ ην πεηάιη ή 

ζπλέρηζαλ λα εθδειψλνπλ πνιχ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ. Οη ζπκκεηέρνπζεο νη 

νπνίεο δέρηεθαλ πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε κε ήρν 

(δεχηεξε νκάδα) εκθάληζαλ πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν. ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο (κε εμαίξεζε ηελ 3
ε
 ζπκκεηέρνπζα) παηνχζαλ ην 

πεηάιη ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν κε πςειή ζπρλφηεηα θαη κάιηζηα θάπνηεο απφ απηέο 

κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα απφ απηή πνπ εθδήισζαλ ζηε ζπλζήθε κε ήρν. ηελ 

επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ φκσο ε ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ 

κεηψζεθε. Μφλν ε 9
ε 

ζπκκεηέρνπζα ζπλέρηζε λα παηάεη ην πεηάιη κε ηελ ίδηα πςειή 

ζπρλφηεηα θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο. Οη ππφινηπεο ζπκκεηέρνπζεο ζηακάηεζαλ 

ζηαδηαθά λα παηνχλ ην πεηάιη ή εθδήισλαλ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ, φηαλ ην 

πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. Ζ δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ δχν 
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νκάδσλ ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν 

δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ ζπλζεθψλ.  

  ζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεηά-πεηξακαηηθήο θάζεο ηεο έξεπλαο νη ελλέα 

απφ ηηο δέθα ζπκκεηέρνπζεο ηεξκάηηδαλ ζπζηεκαηηθά ηνλ ήρν πνπ παξνπζηαδφηαλ 

παηψληαο ην πεηάιη. Μηα κφλν ζπκκεηέρνπζα (ε 5
ε
 ζπκκεηέρνπζα) δελ ηεξκάηηζε ηνλ 

ήρν ζηελ κεηά-πεηξακαηηθή θάζε νχηε κηα θνξά. Γήισζε κάιηζηα πψο ηεο άξεζε ην 

άθνπζκα ηνπ ήρνπ! Να ππελζπκίζνπκε φηη ε κεηά-πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ήηαλ 

αθξηβψο ίδηα κε ηελ πξν-πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο. Οη ζπκκεηέρνπζεο 

έπαηδαλ ζην παηρλίδη κε ηα ρξψκαηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ 

παξνπζηαδφηαλ πεξηζηαζηαθά ν ήρνο ηνλ νπνίν κπνξνχζαλ λα ηεξκαηίζνπλ παηψληαο 

ην πεηάιη πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Οη πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ πνπ εθδήισζαλ νη 

ζπκκεηέρνπζεο ζε απηή ηε θάζε ηεο έξεπλαο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ 

παξαξηήκαηνο.  

   ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ηε κνξθή 

δηαγξακκάησλ. ην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο θάζεηο ηεο έξεπλαο θαη γηα φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο. 
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                             ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΤΕΖΣΖΖ 

 

ρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ  

 

    ηελ παξνχζα έξεπλα είδακε ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ πξν-πεηξακαηηθή θάζε ηεο 

έξεπλαο λα ηεξκαηίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ παξνπζίαζε ηνπ ήρνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

θάζε ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνπζεο έπαηδαλ ζηνλ ππνινγηζηή έλα παηρλίδη πνπ είρε 

ηε κνξθή ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ παξνπζηαδφηαλ 

πεξηζηαζηαθά (θαη αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο) έλαο ήρνο έληαζεο 72 

ληεζηκπέι. Οη ζπκκεηέρνπζεο κπνξνχζαλ λα ηεξκαηίζνπλ ηνλ ήρν παηψληαο ην 

πεηάιη πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο. ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ηεο έξεπλαο παηνχζαλ 

ζπζηεκαηηθά ην πεηάιη πνπ ηεξκάηηδε ηνλ ήρν. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί απφδεημε 

ηεο αξλεηηθά εληζρπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήρνπ. Ο ήρνο δειαδή ιεηηνπξγνχζε σο 

αξλεηηθφο εληζρπηήο γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο. Τπελζπκίδνπκε φηη σο αξλεηηθά 

εληζρπηηθφ εξέζηζκα ή αξλεηηθφο εληζρπηήο νξίδεηαη ην εξέζηζκα εθείλν ηνπ νπνίνπ ν 

ηεξκαηηζκφο (ή ν πεξηνξηζκφο) απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο ηεο κνξθήο  

δξάζεο πνπ ε εθδήισζή ηεο πξνεγήζεθε ηνπ ηεξκαηηζκνχ (ή πεξηνξηζκνχ) (Μέιινλ, 

2007). 

  ηελ θχξηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε βαζηθή θάζε 

ηνπ πεηξάκαηνο, νη ζπκκεηέρνπζεο θιήζεθαλ λα παίμνπλ ζε έλα θαηλνχξγην παηρλίδη 

ζηνλ ππνινγηζηή, έλα παηρλίδη αλαδήηεζεο ζεζαπξψλ ζε έλαλ ράξηε ηεο Δπξψπεο. 

Με δηαδνρηθά θιηθ πάλσ ζηηο ρψξεο ηνπ ράξηε νη ζπκκεηέρνπζεο κπνξνχζαλ λα 

βξνπλ ηνπ ζεζαπξνχο (ζεηηθή ελίζρπζε), αιιά παξάιιεια κπνξνχζαλ λα 

ζπλαληήζνπλ θαη βφκβεο πνπ ήηαλ θξπκκέλεο ζηηο ίδηεο ρψξεο (ζεηηθή ηηκσξία). Οη 

ζπκκεηέρνπζεο ελεκεξψζεθαλ φηη είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην πεηάιη, θάζε πάηεκα 

ηνπ νπνίνπ αλέζηεηιε ηελ εκθάληζε ησλ βνκβψλ. Σν πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ φκσο 

παξήγαγε παξάιιεια θαη ηνλ ήρν/αξλεηηθφ εληζρπηή, ηνλ νπνίν ζηελ πξνεγνχκελε 

θάζε ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνπζεο ηεξκάηηδαλ ζπζηεκαηηθά. Σν πάηεκα ηνπ 

πεηαιηνχ δειαδή ηηκσξνχηαλ ζεηηθά απφ ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ θαη παξάιιεια 

εληζρπφηαλ αξλεηηθά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απεηιήο εκθάληζεο ηεο βφκβαο. ε απηή 

ηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο αλεμαηξέησο παηνχζαλ κε πςειή θαη 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα ην πεηάιη (παξήγαγαλ κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα ηνλ 

ήρν).  
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   ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε γλσξίδνπκε φηη ν ηεξκαηηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο πξνθαιεί αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο, εξεκίαο 

θαη αζθάιεηαο. Σα ζσκαηαηζζεηηθά θαη ηα άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

εθδήισζε δξάζεσλ πνπ ηεξκαηίδνπλ αξλεηηθνχο εληζρπηέο ζπζρεηίδνληαη κε 

γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο, εξεκίαο θαη αζθάιεηαο θαη 

απνθηνχλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο 

αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο. ε έλα ελ γέλεη ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ, ηα εξεζίζκαηα 

πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο ιεηηνπξγνχλ θαη σο ζεηηθνί 

εληζρπηέο γηα ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. Δπνκέλσο, ηα ζσκαηαηζζεηηθά θαη ηα 

άιια εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ δξάζεηο νη νπνίεο ηεξκαηίδνπλ αξλεηηθνχο 

εληζρπηέο γίλνληαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ή ζήκαηα αζθάιεηαο 

(Μέιινλ, 2007).  

   ην παξφλ πείξακα ν ηεξκαηηζκφο ηεο απεηιήο εκθάληζεο ηεο βφκβαο πξνθαινχζε 

αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο, εξεκίαο θαη αζθάιεηαο. Ο ήρνο ν νπνίνο παξαγφηαλ απφ 

ηελ πίεζε ηνπ πεηαιηνχ πνπ ηεξκάηηδε ην αξλεηηθά εληζρπηηθά εξέζηζκα ζπζρεηίζηεθε 

κε γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο, εξεκίαο θαη αζθάιεηαο θαη 

απέθηεζε ηε δχλακε λα πξνθαιεί απφ κφλνο ηνπο εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο 

αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο. ην ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ράξηε, ν ήρνο πνπ 

πξνθαινχζε αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο ιεηηνχξγεζε θαη σο 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα γηα ηε δξάζε πνπ ην παξήγαγε. Δπνκέλσο, ν 

ήρνο πνπ παξαγφηαλ απφ ηελ πίεζε ηνπ πεηαιηνχ ε νπνία ηεξκάηηδε ηελ απεηιή 

εκθάληζεο ηεο βφκβαο έγηλε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ή ζήκα 

αζθάιεηαο.  

   Δπηπξνζζέησο, ν ήρνο/ αξλεηηθφο εληζρπηήο ζπλδέζεθε δηαθνξηθά κε ηελ αξλεηηθή 

ελίζρπζε. Ο ήρνο ζπλδέζεθε κε ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε, δειαδή κε ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο απεηιήο εκθάληζεο ηεο βφκβαο, ελψ ε απνπζία ηνπ ήρνπ ζπλδέζεθε κε ηελ 

εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ελίζρπζεο, δειαδή κε ηνλ κε ηεξκαηηζκφ ηεο απεηιήο 

εκθάληζεο ηεο βφκβαο. Λφγσ ηεο δηαθνξηθήο ζχλδεζεο κε ηελ αξλεηηθή ελίζρπζε 

αιιά θαη ιφγσ ησλ νδεγηψλ πνπ δέρνληαλ νη ζπκκεηέρνπζεο, ν ήρνο έγηλε δηαθξηηηθφ 

εξέζηζκα Δ
D
 γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απεηιήο εκθάληζεο ηεο βφκβαο (έγηλε πιαίζην 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο). 

   Τπελζπκίδνπκε, φηη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 (ή πιαίζην ελίζρπζεο) νλνκάδεηαη ην 

εξέζηζκα εθείλν θαηά ηελ παξνπζία ηνπ νπνίνπ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή δξάζεο έρεη 

εληζρπζεί, φπνπ θαη θαηά ηελ απνπζία ηνπ ππήξρε εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο ηεο ίδηαο 

κνξθήο. ηελ παξνπζία ηνπ (Μέιινλ, 2007). ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 
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γλσξίδνπκε φηη ηα εξεζίζκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ ηαπηφρξνλα πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο. 

Σα εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα κπνξνχλ παξάιιεια λα ιεηηνπξγνχλ 

θαη σο δηαθξηηηθά εξεζίζκαηα Δ
D
 θαη λα πξνμελνχλ ηελ επαλάιεςε ηεο δξάζεο απφ 

ηελ παξάγνληαη. ην παξφλ πείξακα ν ήρνο/αξλεηηθφο εληζρπηήο απέθηεζε 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία θαη δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία. Με άιια ιφγηα, 

ν ήρνο απέθηεζε ηελ ηθαλφηεηα λα εληζρχεη ηελ πίεζε ηνπ πεηαιηνχ θαη παξάιιεια 

λα ιεηηνπξγεί σο δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 (λα πξνμελεί) γηα ηελ εθδήισζε ηεο 

επφκελεο πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ. Σν εχξεκα ηεο βαζηθήο θάζεο ηνπ πεηξάκαηνο δείρλεη 

φηη έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ εθδήισζε δξάζεσλ, 

φηαλ ζπλνδεχεη ηνλ ηεξκαηηζκφ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, δειαδή φηαλ γίλεη 

πιαίζην ηεξκαηηζκνχ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. 

   Ζ θάζε ρεηξηζκνχ ηνπ πεηξάκαηνο μεθηλνχζε κε ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ φηη είραλ εμνπδεηεξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο βφκβεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ππήξραλ πιένλ θαζφινπ βφκβεο. Οη ζπκκεηέρνπζεο βξίζθνληαλ 

μαλά ζηνλ ίδην ράξηε ηεο Δπξψπεο θαη ζηφρνο ηνπο ήηαλ θαη πάιη λα βξνπλ ηνπο 

θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο. Ζ θάζε ρεηξηζκνχ είρε δχν ζπλζήθεο: ζηε κία ζπλζήθε ην 

πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν, ελψ ζηελ άιιε ζπλζήθε ην πάηεκα ηνπ 

πεηαιηνχ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν. Οη ζπκκεηέρνπζεο ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: ε κηα 

δέρηεθε πξψηα ηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ελψ ε 

δεχηεξε νκάδα δέρηεθε ηηο ζπλζήθεο κε αληίζηξνθε ζεηξά.  

   ηε ζπλζήθε ζηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν νη επηά απφ ηηο 

δέθα ζπκκεηέρνπζεο παηνχζαλ ην πεηάιη κε πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα, ίδηα κε 

απηή πνπ είραλ εκθαλίζεη ζηε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο, θαηά ηελ νπνία ην 

πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ ηεξκάηηδε ηελ απεηιή εκθάληζεο ηεο βφκβαο. ε απηή ηε θάζε 

ηνπ πεηξάκαηνο δελ ππήξραλ πιένλ βφκβεο, ηελ απεηιή ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα 

ηεξκαηίζεη ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ, θαη ε κνλαδηθή ζπλέπεηα ηεο πίεζεο ηνπ 

πεηαιηνχ ήηαλ ε παξαγσγή ηνπ ήρνπ. 

   Οη ππφινηπεο ηξεηο ζπκκεηέρνπζεο (1
ε
 , 2

ε
, 3

ε
) εκθάληζαλ πςειή ζπρλφηεηα 

πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν ζηελ πξψηε ζπλεδξία ηεο θάζεο 

ρεηξηζκνχ, φκσο ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο απηήο ζηε δεχηεξε ζπλεδξία ηεο 

θάζεο ρεηξηζκνχ δελ εθδειψζεθε ζρεδφλ θακία πίεζε ηνπ πεηαιηνχ. Μηα εμήγεζε γηα 

ηελ απνπζία πηέζεσλ ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο κε ήρν ζα κπνξνχζε λα 

πξνζθέξεη ε παξσζεηηθή/εθκεδεληζηηθή δηαδηθαζία ηεο κε παξνπζίαζεο βνκβψλ. 

Παξσζεηηθή δηαδηθαζία νλνκάδεηαη νπνηνδήπνηε γεγνλφο απμάλεη ή κεηψλεη 

πξνζσξηλά ηελ ηθαλφηεηα κηα ζπλέπεηαο λα ιεηηνπξγεί σο εληζρπηηθφ εξέζηζκα, 
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δειαδή λα απμάλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ. Ο νξηζκφο ηεο παξσζεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ππνδειψλεη φηη πξέπεη πάληα λα ζπκβαίλνπλ θάπνηα άιια γεγνλφηα 

πξνηνχ νπνηνδήπνηε εξέζηζκα λα ιεηηνπξγήζεη σο εληζρπηήο θαη φηη ε εληζρπηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο βαζίδεηαη ή νθείιεηαη ζε απηά ηα πξνεγνχκελα 

γεγνλφηα. Οη εθκεδεληζηηθή δηαδηθαζία είλαη παξσζεηηθή δηαδηθαζίαο ε νπνία 

κεηψλεη ή κεδελίδεη πξνζσξηλά ηελ εληζρπηηθή δχλακε ελφο εξεζίζκαηνο. Τπάξρνπλ 

δχν εηδψλ δηαδηθαζίεο πνπ αιιάδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ δξάζεσλ: νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αιιάδνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δξάζεσλ επεηδή έρνπλ αιιάμεη νη ίδηεο νη 

ζπλέπεηεο ησλ δξάζεσλ (φπσο ε ελίζρπζε θαη ε εμάιεηςε ηεο ελίζρπζεο) θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ αιιάδνπλ ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δξάζεσλ φρη επεηδή έρνπλ 

αιιάμεη νη ζπλέπεηεο, αιιά επεηδή έρεη αιιάμεη ε εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζπλεπεηψλ (φπσο είλαη νη παξσζεηηθέο δηαδηθαζίεο) (Μέιινλ, 2007).  

   ηελ πεξίπησζε ησλ ηξηψλ απηψλ ζπκκεηερνπζψλ ε ζπλέπεηα ηεο πίεζεο ηνπ 

πεηαιηνχ δελ είρε αιιάμεη ζηελ επαλάιεςε ηεο ζπλζήθεο κε ήρν. Σν πεηάιη ζπλέρηδε 

λα παξάγεη ην εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ηνπ ήρνπ. Ζ αιιαγή ζηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ είρε λα θάλεη κε ηελ αιιαγή ηεο 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ήρνπ. Ζ κε παξνπζίαζε βνκβψλ (ή  ε απνπζία 

ηε απεηιήο εκθάληζεο βνκβψλ) κείσζε ή κεδέληζε πξνζσξηλά ηελ εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ήρνπ. 

   ηε ζπλζήθε ζηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν νη 

ζπκκεηέρνπζεο, νη νπνίεο δέρηεθαλ πξψηα ηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν (πξψηε νκάδα), ζηακάηεζαλ ζηαδηαθά λα παηνχλ ην πεηάιη ή 

ζπλέρηζαλ λα εθδειψλνπλ πνιχ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ. Οη ζπκκεηέρνπζεο, νη 

νπνίεο δέρηεθαλ πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε κε ήρν 

(δεχηεξε νκάδα) εκθάληζαλ πςειή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε 

ρσξίο ήρν. ιεο νη ζπκκεηέρνπζεο (κε εμαίξεζε ηελ 3
ε
 ζπκκεηέρνπζα) παηνχζαλ ην 

πεηάιη ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν κε πςειή ζπρλφηεηα θαη κάιηζηα θάπνηεο απφ απηέο 

κε πςειφηεξε ζπρλφηεηα απφ απηή πνπ εθδήισζαλ ζηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε 

βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο. ηελ επαλάιεςε ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ φκσο ε 

ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν κεηψζεθε (ελψ ε 

ζπρλφηεηα ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε κε ήρν δηαηεξήζεθε ζην ίδην 

επίπεδν κε απηφ ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ). Μφλν ε 9
ε 

ζπκκεηέρνπζα ζπλέρηζε λα παηάεη 

ην πεηάιη κε ηελ ίδηα πςειή ζπρλφηεηα θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο. Οη ππφινηπεο 

ζπκκεηέρνπζεο ζηακάηεζαλ ζηαδηαθά λα παηνχλ ην πεηάιη ή εθδήισλαλ ιίγεο πηέζεηο 

ηνπ πεηαιηνχ, φηαλ ην πάηεκα δελ παξήγαγε ηνλ ήρν.  
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   Ζ κείσζε (θαη ν εθκεδεληζκφο) ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν νθείιεηαη ηφζν ζηελ αιιαγή ηεο ζπλέπεηαο ηεο 

πίεζεο ηνπ πεηαιηνχ φζν θαη ζηελ αιιαγή ηεο εληζρπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ήρνπ. Σν πεηάιη δελ παξήγαγε ηνλ ήρν (εμάιεηςε ηεο εμαξηεκέλεο ελίζρπζεο), αιιά 

θαη ε κε παξνπζίαζε βνκβψλ (εθκεδεληζηηθή δηαδηθαζία) κείσζε ή κεδέληζε 

πξνζσξηλά ηελ εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ήρνπ.  

   Ζ δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ησλ πηέζεσλ ηνπ πεηαιηνχ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν δείρλεη ηελ επίδξαζε ηεο ζεηξάο 

παξνπζίαζεο ησλ δχν ζπλζεθψλ. Ζ επίδξαζε ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ ζπλζεθψλ 

εθθξάδεηαη κε φξνπο ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ σο επίδξαζε ηνπ ηζηνξηθνχ ελίζρπζεο θαη 

εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο. Γηα ηε δεχηεξε νκάδα ησλ ζπκκεηερνπζψλ, νη νπνίεο 

δέρηεθαλ πξψηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε κε ήρν, ε κε 

παξαγσγή (ή ε απνηπρία παξαγσγήο) ηνπ ήρνπ έγηλε πιαίζην ελίζρπζε Δ
D
 γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ θαη απηφ αχμεζε ηελ αληίζηαζε ζηελ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο 

ελίζρπζεο. Αληίζεηα, γηα ηελ πξψηε νκάδα ησλ ζπκκεηερνπζψλ, νη νπνίεο δέρηεθαλ 

πξψηα ηε ζπλζήθε κε ήρν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν, ε κε παξαγσγή (ή 

ε απνηπρία παξαγσγήο) ηνπ ήρνπ έγηλε πιαίζην εμάιεηςεο ηεο ελίζρπζεο Δ
Γ 

γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ. Απηφ πξνζθέξεη κηα εμήγεζε γηα ηε δηαθνξά πνπ παξαηεξήζεθε 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζηε ζπλζήθε ρσξίο ήρν. 

  Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζηε ζπλζήθε κε ήρν ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερνπζψλ (νη 

επηά απφ ηηο δέθα ζπκκεηέρνπζεο) παηνχζαλ ην πεηάιη κε πςειή θαη ζηαζεξή 

ζπρλφηεηα, ίδηα κε απηή πνπ είραλ εκθαλίζεη ζηε βαζηθή θάζε ηνπ πεηξάκαηνο, θαηά 

ηελ νπνία ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ ήρν θαη αλέζηεηιε ηελ εκθάληζε 

βφκβαο. ε απηή ηε θάζε ηνπ πεηξάκαηνο ε κνλαδηθή ζπλέπεηα ηεο πίεζεο ηνπ 

πεηαιηνχ ήηαλ ε παξαγσγή ηνπ ήρνπ (δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξραλ πιένλ βφκβεο). ηε 

ζπλζήθε ρσξίο ήρν ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερνπζψλ (νη ελλέα απφ ηηο δέθα 

ζπκκεηέρνπζεο) είηε ζηακάηεζαλ ζηαδηαθά λα παηνχλ ην πεηάιη, είηε ζπλέρηζαλ λα 

εθδειψλνπλ πνιχ ιίγεο πηέζεηο ηνπ πεηαιηνχ.  

   Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη ιεηηνπξγίεο πνπ απνθηά έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ 

εξέζηζκα ζε έλα ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ θαη ζε άιια κε 

ηηκσξεηηθά πεξηβάιινληα. Ζ εμαξηεκέλα πξνθιεηηθή ιεηηνπξγία γηα αληηδξάζεηο 

αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο, ε εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή ιεηηνπξγία θαη ε 

δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία πνπ απέθηεζε ν ήρνο ζην ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο βαζηθήο 

θάζεο γεληθεχηεθαλ ζην κε ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ ηεο θάζεο ρεηξηζκνχ. ε απηή ηε 

θάζε ηνπ πεηξάκαηνο δελ ππήξραλ πιένλ βφκβεο, ηελ απεηιή ησλ νπνίσλ ζα 
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κπνξνχζε λα ηεξκαηίζεη ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ, θαη ε κνλαδηθή ζπλέπεηα ηεο πίεζεο 

ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ ε παξαγσγή ηνπ ήρνπ (ε πίεζε ηνπ πεηαιηνχ βέβαηα παξήγαγε θαη 

απηφκαηα ζσκαηαηζζεηηθά εξεζίζκαηα, επέθηαζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ήρνο). 

Δπνκέλσο, ν ήρνο ελίζρπε ζεηηθά ηελ πίεζε ηνπ πεηαιηνχ, πξνθαινχζε αληηδξάζεηο 

αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο θαη πξνμελνχζε ηελ επαλάιεςε ηεο δξάζεο πνπ ην 

παξήγαγε. Ο ήρνο δηαηήξεζε ηελ πςειή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα πηέζεσλ ηνπ 

πεηαιηνχ πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ζπλζήθε κε ήρν. Αληίζεηα, ζηε ζπλζήθε ζηελ νπνία 

ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ δελ παξήγαγε ηνλ ήρν ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ πηέζεσλ 

ηνπ πεηαιηνχ ήηαλ είηε ρακειφηεξε απφ απηή ηεο ζπλζήθεο κε ήρν είηε κεδεληθή.  

   Σα απνηειέζκαηα ηεο θχξηαο πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη, 

ζηα πιαίζηα ελφο ηηκσξεηηθνχ πεξηβάιινληνο, έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα 

κπνξεί λα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, φηαλ γίλεη 

πιαίζην Δ
D
 γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ. Δπηπιένλ, ε ηθαλφηεηα 

ηνπ αξλεηηθνχ εληζρπηή λα εληζρχεη ζεηηθά ηε δξάζε απφ ηελ νπνία παξάγεηαη  

κπνξεί λα γεληθεπηεί θαη ζε άιια κε ηηκσξεηηθά πιαίζηα.  

   Σν γεγνλφο φηη έλαο αξλεηηθφο εληζρπηήο κπνξεί θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα 

απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα δελ ζεκαίλεη φηη έρεη 

ράζεη ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα. ηε κεηά-πεηξακαηηθή θάζε 

ηεο έξεπλαο νη ζπκκεηέρνπζεο έπαηδαλ μαλά ζην παηρλίδη κε ηα ρξψκαηα θαη 

πεξηζηαζηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ παξνπζηαδφηαλ ν ήρνο. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο κπνξνχζαλ λα ηεξκαηίζνπλ ηνλ ήρν, παηψληαο ην πεηάιη πνπ είραλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο. Οη ελλέα απφ ηηο δέθα ζπκκεηέρνπζεο ηεξκάηηδαλ ζπζηεκαηηθά ηνλ 

ήρν πνπ παξνπζηαδφηαλ παηψληαο ην πεηάιη. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ν 

ήρνο δελ είρε ράζεη ηελ αξλεηηθά εληζρπηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα, απιψο νη δχν 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ίδηνπ εξεζίζκαηνο κπνξεί λα κελ ήηαλ εκθαλείο ζε θάζε κεκνλσκέλε 

ζηηγκή. Μηα κφλν ζπκκεηέρνπζα (ε 5
ε
 ζπκκεηέρνπζα) δελ ηεξκάηηζε ηνλ ήρν ζηελ 

κεηά-πεηξακαηηθή θάζε νχηε κηα θνξά. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκκεηέρνπζα ν ήρνο 

ζπλέρηζε λα πξνθαιεί αληηδξάζεηο αζθάιεηαο θαη αλαθνχθηζε θαη ζην πιαίζην ηνπ 

παηρληδηνχ κε ηα ρξψκαηα. 

    

Ζ ζεκαζία ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο 

δηαηαξαρήο 

 

   Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε 

θαη ηελ εξκελεία πνιιψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ θαηλνκεληθά δελ παξάγνπλ ηίπνηε άιιν 
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εθηφο απφ εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ πφλν, ζιίςε, θφβν, ελνρή, ληξνπή ή άιια 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ αζιεηή πνπ ζπλερίδεη λα παιεχεη 

φηαλ ν θάζε κπο ηνπ πνλά, κάιινλ ηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη θαη 

ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, ζα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε 

πιαίζηα Δ
D
 ζηα νπνία ηεξκαηίδνληαη αθφκα πην αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα, 

φπσο ε απνδνθηκαζία απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γηα ηνλ ππεξθνξησκέλν ππάιιειν πνπ 

επηδεηά αθφκα πεξηζζφηεξα θαζήθνληα, ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ θφπσζε θαη 

ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο κάιινλ ζα έρνπλ απνθηήζεη 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα σο πιαίζηα ηεξκαηηζκνχ ηεο 

απεηιήο ηεο απφιπζεο.  

  Γεδνκέλνπ φηη (ζχκθσλα κε ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε) νη ίδηεο δηεξγαζίεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε «θπζηνινγηθή» ζπκπεξηθνξά θαζνξίδνπλ θαη ηελ «παζνινγηθή» 

ζπκπεξηθνξά, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξεί λα είλαη βνεζεηηθά θαη γηα 

ηελ εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ πνπ νξίδνληαη σο «παζνινγηθέο» ή «ςπρνπαζνινγηθέο». 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηε γπλαίθα πνπ απεπζχλεη θαη ΄ επαλάιεςε εηξσληθά ζρφιηα ζην 

βάλαπζν ζχδπγφ ηεο, ν μπινδαξκφο ηεο απφ απηφλ κπνξεί λα έρεη απνθηήζεη 

εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα επεηδή έρεη γίλεη ην απνθιεηζηηθφ 

ή θχξην πιαίζην ηεξκαηηζκνχ ηεο αδηαθνξίαο ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Γηα ην κειαγρνιηθφ 

άηνκν πνπ αθεγείηαη ζπλερψο ηα ζιηβεξά βηψκαηά ηνπ, κάιινλ ε αθήγεζε ησλ 

επψδπλσλ βησκάησλ ζα έρεη γίλεη πιαίζην ζην νπνίν ηεξκαηίδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπ. Γηα ην άηνκν κε αλνξεμία ε απνβνιή ηεο ηξνθήο κάιινλ ζα έρεη 

κεηαηξαπεί ζε πιαίζην Δ
D
 γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ απνδνθηκαζηηθψλ ζρνιίσλ γηα ην 

ζψκα. 

   Αο δνχκε ηψξα πψο ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ 

ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απνηεινχλ δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα γηα ηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. πσο αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, ηα δχν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο είλαη 

νη ηδενιεςίεο θαη νη ςπραλαγθαζκνί: Οη ηδενιεςίεο είλαη επαλαιακβαλφκελεο θαη 

επίκνλεο ζθέςεηο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο, νη νπνίεο βηψλνληαη θάπνηεο θνξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαηαξαρήο σο παξείζαθηεο θαη απξφζθνξεο θαη πξνθαινχλ έληνλν 

άγρνο ή ελφριεζε. Απηέο νη ζθέςεηο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο δελ απνηεινχλ απιά 

ππεξβνιηθέο αλεζπρίεο γηα πξνβιήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Σν άηνκν πξνζπαζεί 

λα αγλνεί ή λα θαηαζηέιιεη ηέηνηεο ζθέςεηο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο ή λα ηηο 

εμνπδεηεξψλεη κε θάπνηα άιιε ζθέςε ή πξάμε. Σν άηνκν αλαγλσξίδεη φηη νη 

ηδενιεπηηθέο ζθέςεηο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο απνηεινχλ πξντφλ ηνπ δηθνχ ηνπ λνπ. 
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Οη ςπραλαγθαζκνί είλαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. πιχζηκν ρεξηψλ, 

ηαθηνπνίεζε, έιεγρνο) ή λνεξέο πξάμεηο (π.ρ. πξνζεπρέο, κεηξήζεηο, ζησπεξέο 

επαλαιήςεηο ιέμεσλ), ηηο νπνίεο ην άηνκν αηζζάλεηαη αλαγθαζκέλν λα εθηειέζεη ζε 

απάληεζε κηαο ηδενιεςίαο ή ζχκθσλα κε θαλφλεο νη νπνίνη πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ 

απζηεξά. Οη ζπκπεξηθνξέο ή νη λνεξέο πξάμεηο απνβιέπνπλ ζηελ απνηξνπή ή ηε 

κείσζε ηεο ελφριεζεο ή ζηελ απνηξνπή  θάπνηνπ απεπθηαίνπ γεγνλφηνο ή 

θαηάζηαζεο. Χζηφζν, απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ή λνεξέο πξάμεηο δελ ζπλδένληαη κε 

ξεαιηζηηθφ ηξφπν κε απηφ γηα ην νπνίν έρνπλ ζρεδηαζζεί λα εμνπδεηεξψλνπλ ή λα 

απνηξέπνπλ (Sadock & Sadock, 2007). 

   Ζ ζεσξεηηθνί ηεο βηνινγηθήο πξνζέγγηζεο απνδίδνπλ ηηο ηδενιεςίεο θαη ηνπο 

ςπραλαγθαζκνχο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Ο Freud ζεσξνχζε φηη ε ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή είλαη απνηέιεζκα ηεο 

«κάρεο» αλάκεζα ζηηο ελνξκήζεηο ηνπ Δθείλνπ θαη ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο ηνπ 

Δγψ, ελψ ε γλσζηαθή πξνζέγγηζε ηελ απέδηδε ζηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα 

παξεξκελεχεη ηα γεγνλφηα. Χζηφζν, κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή ρσξίο λα θαηαθχγνπκε ζηελ 

νπζηαζηηθνπνίεζε, αλαθεξφκελνη αηηηαθά κφλν ζηα γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα καο πξνζθέξνπλ κηα εξκελεία 

γηα ηηο ηδενιεςίεο θαη ηνπο ςπραλαγθαζκνχο κε αλαθνξά απνθιεηζηηθά ζηα γεγνλφηα 

ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ.  

  Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη, ζηα πιαίζηα ελφο ηηκσξεηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, φηαλ γίλεη δηαθξηηηθφ εξέζηζκα Δ
D
 γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκφ άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ (φηαλ γίλεη πιαίζην αξλεηηθήο ελίζρπζεο). 

Δπνκέλσο, ην αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα κπνξεί λα δηακνξθψλεη θαη λα δηαηεξεί 

ηηο δξάζεηο πνπ ην παξάγνπλ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ιεηηνπξγίεο 

πνπ απνθηά έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα ζε έλα ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ, 

κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ θαη ζε άιια κε ηηκσξεηηθά πεξηβάιινληα. 

   Σν άηνκν πνπ πιεξνί ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο 

δηαηαξαρήο δξα κε έλαλ ηξφπν ν νπνίνο θαίλεηαη λα κελ παξάγεη ηίπνηε άιιν εθηφο 

απφ εξεζίζκαηα πνπ ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο θαη πξνθαινχλ 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ην άηνκν κπνξεί λα ζθέθηεηαη φηη ζα 

θνιιήζεη θάπνηα αξξψζηηα απφ ηελ επαθή ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο ή φηη δελ 

έζβεζε ηελ θνπδίλα θαη θαίγεηαη ην ζπίηη ηνπ ή φηη ζα ζθνηψζεη ην παηδί ηνπ. Σν 

άηνκν κπνξεί λα απνκνλσζεί ζην ζπίηη ηνπ γηα λα κελ κνιπλζεί απφ θάπνην κηθξφβην 
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ή λα εκθαλίζεη δεξκαηηθέο αζζέλεηεο απφ ην ππέξκεηξν πιχζηκν. Σα άηνκα πνπ 

επηκέλνπλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ ζπηηηνχ λα ηνπνζεηνχληαη ζε νξηζκέλε ζεηξά ή 

ειέγρνπλ επαλεηιεκκέλα πφξηεο, παξάζπξα, εζηίεο θ.α. κπνξεί λα έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο θαηλνκεληθά δελ 

παξάγνπλ ηίπνηε άιιν εθηφο απφ εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ θφβν, πφλν, ληξνπή, 

ελνρή ή άιια δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα. Τπελζπκίδνπκε φηη ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

πξνζέγγηζε, ε ζθέςε θαη γεληθά νη λνεηηθέο δηεξγαζίεο ζεσξνχληαη ζπκπεξηθνξέο-  

δξάζεηο πνπ ζπρλά ζεκεηψλνληαη πξηλ απφ άιιεο ζπκπεξηθνξέο. 

   Γηα ην άηνκν πνπ ζθέθηεηαη επαλεηιεκκέλα φηη ζα θνιιήζεη θάπνην κηθξφβην απφ 

ηελ επαθή ηνπ κε άιινπο αλζξψπνπο κάιινλ ηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη 

απφ ηέηνηεο ζθέςεηο ζα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πιαίζην Δ
D
 ζην νπνίν ηεξκαηίδνληαη 

αθφκα πην απεηιεηηθά γεγνλφηα, φπσο απηά ηεο απνδνθηκαζίαο θαη ηεο απφξξηςεο 

απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Ζ επαθή καο κε άιινπο αλζξψπνπο ζπλήζσο εληζρχεηαη 

ζεηηθά φηαλ καο θέξνληαη θηιηθά θαη καο απνδέρνληαη, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

ηηκσξείηαη απφ ηα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ηεο απφξξηςεο θαη ηεο 

απνδνθηκαζίαο. Σα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απηφκαηα απφ ηελ επαθή κε άιινπο 

αλζξψπνπο ζπζρεηίδνληαη κε ην εμαξηεκέλα πξνθιεηηθφ εξέζηζκα (γηα θφβν θαη 

ληξνπή) ηεο απφξξηςεο θαη ηεο απνδνθηκαζίαο θαη απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο εμαξηεκέλεο αληηδξάζεηο θφβνπ θαη ληξνπήο. Σα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο θφβνπ θαη ληξνπήο είλαη επίζεο εμαξηεκέλα 

αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα (πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα) θαη ε ζθέςε (δξάζε) ηνπ 

αηφκνπ φηη κπνξεί λα θνιιήζεη θάπνην κηθξφβην θαη ε ζπλαθφινπζε δξάζε ηεο 

απνρψξεζεο ηεξκαηίδνπλ απηά ηα εμαξηεκέλα αξλεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα.  

   Ο ηεξκαηηζκφο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί εληζρπηέο πξνθαιεί 

αληηδξάζεηο αλαθνχθηζε θαη αζθάιεηαο. Σα απηφκαηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ 

παξάγνληαη απφ ηε ζθέςε ηνπ αηφκνπ φηη ζα θνιιήζεη θάπνην κηθξφβην 

ζπζρεηίδνληαη κε γεγνλφηα πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο, εξεκίαο θαη 

αζθάιεηαο θαη απνθηνχλ ηε δχλακε λα πξνθαινχλ απφ κφλα ηνπο εμαξηεκέλεο 

αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο. ε έλα ελ γέλεη ηηκσξεηηθφ πεξηβάιινλ, ηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο αλαθνχθηζεο θαη αζθάιεηαο ιεηηνπξγνχλ θαη 

σο ζεηηθνί εληζρπηέο γηα ηηο δξάζεηο πνπ ηα παξάγνπλ. Δπνκέλσο, ηα επψδπλα 

εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηε ζθέςε ηνπ αηφκνπ φηη ζα θνιιήζεη θάπνην 

κηθξφβην γίλνληαη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ή ζήκαηα αζθάιεηαο θαη 

εληζρχνπλ ηε δξάζε πνπ ηα παξάγεη (βιέπε δηάγξακκα). 
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   Γηα ην άηνκν πνπ, φηαλ εηνηκάδεηαη λα θχγεη απφ ην ζπίηη, ειέγρεη επαλεηιεκκέλα 

ηηο πφξηεο, ηα παξάζπξα, ηηο εζηίεο κάιινλ ηα εξεζίζκαηα (απηφκαηα θαη κε) πνπ 

παξάγνληαη απφ απηέο ηηο ρξνλνβφξεο δξάζεηο έρνπλ απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά 

εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα σο πιαίζηα (πξνζσξηλνχ ηνπιάρηζηνλ) ηεξκαηηζκνχ 

άιισλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα θάπνηα απεηιεηηθή 

εξγαζηαθή ή δηαπξνζσπηθή θαηάζηαζε. Γηα ην άηνκν πνπ ζθέθηεηαη φηη ζα ζθνηψζεη 

ην παηδί ηνπ, κάιινλ ηα επψδπλα εξεζίζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηέηνηεο ζθέςεηο ζα 

έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πιαίζην Δ
D
 ζην νπνίν ηεξκαηίδνληαη αθφκα πην απεηιεηηθά 

γεγνλφηα, φπσο είλαη ν ζθνησκφο ηνπ παηδηνχ. Σα επψδπλα απηά εξεζίζκαηα κάιινλ 

έρνπλ απνθηήζεη εμαξηεκέλα ζεηηθά εληζρπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα επεηδή ζηελ 

παξνπζία ηνπο άιιεο ζπκπεξηθνξέο πξνθαινχλ αλαθνχθηζε θαη αζθάιεηα.   

   Σέηνηεο δξάζεηο πνπ παξάγνπλ επψδπλα εξεζίζκαηα κπνξεί λα εθδειψλνληαη 

αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη θάπνηα άκεζε απεηιή επαθήο κε απεηιεηηθά γεγνλφηα. 

         Γ                                  Δ
ΔΔ-

 ,
                                                    

Δ
ΔΔ+

                   

επαθή κε άιινπο               απφξξηςε,           θηιηθή ζπκπεξηθνξά, 

   αλζξψπνπο                    απνδνθηκαζία            απνδνρή 

                                           

                                              Δ
Π                                                               

Α
Δ 

                                        απφξξηςε,                 θφβνο, ληξνπή 

                                      απνδνθηκαζία                       Α
Δ 

                                                                         θφβνο, ληξνπή 

                                                                          

        Δ
ΔΠ 

εξεζίζκαηα απφ  

 ηελ επαθή κε  

    άιινπο       

 

        Δ
ΔΔ-                                              

Γ2      
  
                                   Δ

ΔΔ-
 

εξεζίζκαηα απφ   .   ζθέςε φηη ζα                           εξεζίζκαηα απφ 

 ηελ επαθή κε      .   θνιιήζεη κηθξφβην                  ηελ επαθή κε 

    άιινπο                 θαη απνρψξεζε                           άιινπο 

 

                                                                                      Δ
ΔΠ                                       

          Α
Δ 

                                                                                εξεζίζκαηα απφ           αλαθνχθηζε, 

                                                                                 ηελ επαθή κε               αζθάιεηα 

                                                                                     άιινπο 

                                         Δ
ΔΠ                                                                                                                                    

Α
Δ
 

                               επψδπλα εξεζίζκαηα                                                    αλαθνχθηζε,  

                               απφ απηή ηε ζθέςε                                                        αζθάιεηα 

 

                                         Δ
ΔΔ+ 

                               επψδπλα εξεζίζκαηα 

                                απφ απηή ηε ζθέςε 
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Γειαδή, αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν απεηιεηηθφ γεγνλφο πξνο 

αθαίξεζε, ζην γεληθφ πιαίζην ηηκσξίαο θαη απεηιψλ ηηκσξίαο, ζην νπνίν δεη ην 

άηνκν, ε παξαγσγή αξλεηηθψλ εληζρπηψλ πνπ έρνπλ απνηειέζεη πιαίζην ηεξκαηηζκνχ 

αθφκα πην απνηειεζκαηηθψλ αξλεηηθψλ εληζρπηψλ ζην παξειζφλ, εληζρχεη ζεηηθά ηελ 

εθδήισζε ησλ δξάζεσλ πνπ ηνπο παξάγνπλ. 

   Ζ εξκελεία απηή ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απνηεινχλ δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή κε αλαθνξά απνθιεηζηηθά ζηα γεγνλφηα ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ απνηειεί κηα σθέιηκε εξκελεία, πνπ πεξηγξάθεη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο ηελ 

πξνέιεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζρεηηθά κε άιια γεγνλφηα, θαη επνκέλσο νδεγεί ζηα 

γεγνλφηα πνπ πξέπεη λα αιιάμνπλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά. Απηφο ν 

ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο ησλ θαηλνκέλσλ απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή θαη 

πξαγκαηηθά σθέιηκε επηινγή ζηελ ςπρνινγηθή νπζηαζηηθνπνίεζε.  

   

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ 

 

   Έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε χπαξμε ελφο κφλν πξνγξάκκαηνο 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο θαη κηαο κφλν κνξθήο αξλεηηθήο ελίζρπζεο. Σν πξφγξακκα 

αξλεηηθήο ελίζρπζεο (αιιά θαη ζεηηθήο ηηκσξίαο) ζην παξφλ πείξακα ήηαλ 

Ακεηάβιεηεο Αλαινγίαο 1 δξάζε, δειαδή θάζε πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ 

ήρν/αξλεηηθφ εληζρπηή θαη ηεξκάηηδε ηελ απεηιή εκθάληζεο ηεο βφκβαο/αθφκα πην 

απνηειεζκαηηθφ αξλεηηθφ εληζρπηή. ε κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πξφγξακκα ζεηηθήο ηηκσξίαο Ακεηάβιεηεο Αλαινγίαο 1 δξάζε θαη 

πξφγξακκα αξλεηηθήο ελίζρπζεο κεγαιχηεξεο Ακεηάβιεηεο Αλαινγίαο, γηα 

παξάδεηγκα 10 δξάζεηο. Με άιια ιφγηα, θάζε δξάζε λα παξάγεη ηνλ αξλεηηθφ 

εληζρπηή θαη θάζε 30
ε
 δξάζε λα ηεξκαηίδεη ηνλ αθφκα πην απνηειεζκαηηθφ αξλεηηθφ 

εληζρπηή. 

   Αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ηεο αξλεηηθή ελίζρπζεο ζην παξφλ πείξακα, ην άηνκν 

παξήγαγε έλα αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα γηα ην ίδην (ήρνο) ζην πιαίζην ηνπ 

νπνίνπ ηεξκαηηδφηαλ έλα αθφκα πην απνηειεζκαηηθφ αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα 

γηα ην ίδην (απεηιή ηεο βφκβαο). ε κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

δηεξεπλεζεί ηη ζα ζπλέβαηλε εάλ ην παξαγφκελν απφ ην άηνκν εξέζηζκα ιεηηνπξγνχζε 

σο αξλεηηθά εληζρπηηθφ εξέζηζκα γηα θάπνην άιιν άηνκν θαη απνηεινχζε ην πιαίζην 

ηεξκαηηζκνχ θάπνηνπ αξλεηηθά εληζρπηηθνχ εξεζίζκαηνο γηα ην άηνκν πνπ ην 

παξάγεη. Σέινο, ζην παξφλ πείξακα ην πάηεκα ηνπ πεηαιηνχ παξήγαγε ηνλ 

ήρν/αξλεηηθφ εληζρπηή θαη ηεξκάηηδε ηελ απεηιή εκθάληζεο ηεο βφκβαο. ε 
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κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ππάξμεη πνηθηιία ζηε κνξθή ησλ αξλεηηθψλ 

εληζρπηψλ. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε ν έλαο απφ ηνπο δχν αξλεηηθνχο εληζρπηέο 

λα είλαη θνηλσληθήο πξνέιεπζεο.  
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PARTICIPANT 1  

 

Pre-experiment 

15 

25 

 

                     Baseline Warm 
up 1 

Experimental 
phase1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase2 

Baseline1 Baseline2 Baseline3 Sound No 
sound 

No 
sound  

Sound  

146 23 12 25 24 12 17 9 1 

325 62 27  8 7  0 0 

127 39 25 5 0 1 0 

125 26 34 2 2 5 0 

111 31 35     

120 37 26 

 

Post-experiment 

19 

27 

 

 Baseline   
1 

Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Sound No 
Sound  

No 
Sound  

Sound 

Treasures 20 8 12 0 27 26 5 35 39 

Bombs  6 11 10 3 0 0 3 0 0 
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PARTICIPANT 2 

 

Pre-experiment 

8 

22 

 

Baseline Warm 
up 1 

Experimental 
phase1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase2 

Baseline1 Baseline2 Baseline3 Sound No 
sound 

No 
sound  

Sound  

44 39 27 18 25 8 32 7 0 

39 28 30  22 0  0 0 

18 28 26 19 0 0 0 

17 25 33 19 0 0 0 

16 30 34     

17 29 44 

 

Post-experiment 

19 

28 

 

 Baseline   
1 

Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Sound No 
sound 

No 
sound  

Sound 

Treasures 11 115 94 10 94 95 23 92 93 

Bombs  31 2 7 4 0 0 0 0 0 
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PARTICIPANT 6  

 

Pre-experiment 

10 

19 

 

Post-experiment 

40 

27 

 

 Baseline 
1 

Baseline 
2 

Baseline 
3 

Baseline 
4 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Sound No 
Sound 

No 
Sound 

Sound 

Treasures 0 93 98 99 21 65 78 24 78 76 

Bombs 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Baseline Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Baseline 
1 

Baseline 
2 

Baseline 
3 

Baseline 
4 

Sound  No 
sound  

No 
sound  

Sound  

9 29 23 30 29 29 23 31 3 31 

0 28 30 30  30 0  0 32 

1 30 30 33 30 0 0 36 

0 30 30 32 31 0 0 40 

0 30 30 29   

0 30 30 30 
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PARTICIPANT 5 

 

Pre-experiment 

1 

18 

 

Post-experiment 

0 

0 

 
 Baseline   

1 
Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Sound No 
sound 

No 
sound  

Sound 

Treasures  51 117 124 24 82 80 26 100 93 

Bombs  10 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Baseline  Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Baseline 
1 

Baseline 
2 

Baseline 
3 

Sound  No 
sound  

No 
sound  

Sound  

20 33 33 30 33 51 31 26 42 

28 32 31  32 0  12 35 

5 33 39 30 0 17 32 

12 33 35 37 0 16 52 

34 31 31     

10 33 35 
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PARTICIPANT 8 

 

Pre-experiment 

11 

21 

 

 

Post-experiment 

25 

36 

 
 Baseline   

1 
Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Sound No 
sound 

No 
sound  

Sound 

Treasures 80 101 105 23 86 71 27 74 62 

Bombs  1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Baseline   Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Baseline 
1 

Baseline 
2 

Baseline 
3 

Sound   No 
sound  

No 
sound  

Sound 

87 50 35 43 43 20 32 18 32 

78 55 32  45 0  12 33 

53 43 49 38 1 1 37 

61 46 66 51 2 5 35 

76 52 67   

85 39 73 
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PARTICIPANT 3 

 

Pre-experiment 

13 

21 

 

                     Baseline Warm 
up 1 

Experimental 
phase1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase2 

Baseline1 Baseline2 Baseline3 No 
sound 

Sound Sound No 
sound 

25 29 29 33 10 29 57 0 0 

69 31 27  0 31  0 0 

79 30 30 0 3 0 3 

88 31 38 0 0 0 0 

91 32 43     

39 26 35 

 

Post-experiment 

26 

22 

 

 Baseline   
1 

Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

No 
sound  

Sound  Sound  No 
sound  

Treasures  35 92 100 24 78 79 20 66 77 

Bombs  7 6 4 0 0 0 1 0 0 
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PARTICIPANT 4 

 

Pre-experiment 

13 

24 

 

                     Baseline Warm 
up 1 

Experimental 
phase1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase2 

Baseline1 Baseline2 Baseline3 No 
sound 

Sound Sound No 
sound 

555 946 679 1027 1074 965 1086 1124 807 

926 992 986  1059 1015  1107 188 

939 1021 959 1037 970 1058 280 

967 1031 995 279 986 1040 992 

989 989 993     

938 1024 993 

 

Post-experiment 

17 

24 

 

 Baseline 
1 

Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

No 
sound  

Sound  Sound  No 
sound  

Treasures  69 74 73 14 63 53 16 53 67 

Bombs  2 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

PARTICIPANT 7  

 

Pre-experiment 

11 

24 

 

                     Baseline Warm 
up 1 

Experimental 
phase1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase2 

Baseline1 Baseline2 Baseline3 No 
sound 

Sound Sound No 
sound 

 4 34 42 42 158 39 40 40 619 

29 41 41  423 47  37 592 

44 38 41 542 60 36 636 

46 32 34 596 84 42 458 

51 41 32     

52 39 34 

 

Warm up 3 Experimental phase 3 Warm up 4 Experimental phase 4 

No sound Sound Sound No sound 

37 601 67 39 38 46 

 0 56  33 12 

9 53 34 6 

15 38 36 0 

 

Post-experiment 

21 

22 

 

 Baseline 
1 

Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

No 
sound  

Sound  Sound  No 
sound  

Treasures  94 111 135 22 72 85 24 91 58 

Bombs  2 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Warm up 3 Experimental phase 3 Warm up 4 Experimental phase 4 

No sound  Sound  Sound  No sound  

Treasures 24 76 84 22 86 81 

Bombs  0 0 0 1 0 0 
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PARTICIPANT 10 

 

Pre-experiment 

13 

18 

 

                 Baseline  Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Baseline 
1 

Baseline 
2 

Baseline 
3 

No 
sound 

Sound 

 

Sound  No 
sound  

54 29 37 50 189 53 52 67 83 

21 62 46  209 54  52 45 

31 68 46 153 63 66 36 

51 45 51 87 59 62 28 

43 47 41   

 
41 42 38 

 

Warm up 3 Experimental phase 3 Warm up 4 Experimental phase 4 

No sound  Sound  Sound  No sound 

58 35 42 43 40 24 

 11 39  40 13 

7 31 42 18 

3 36 58 1 

 

Post-experiment 

21 

24 

 

 Baseline 
1 

Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

No 
sound  

Sound  Sound  No 
sound  

Treasures 44 70 104 21 67 78 25 84 70 

Bombs  7 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Warm up 3 Experimental phase 3 Warm up 4 Experimental phase 4 

No sound  Sound  Sound  No sound  

Treasures 25 77 73 26 95 80 

Bombs  0 0 0 0 0 0 



95 

 

PARTICIPANT 9 

 

Pre-experiment 

19 

25 

 

 

Post-experiment 

21 

28 

 

 Baseline 
1 

Baseline 
2  

Baseline 
3 

Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

No 
sound  

Sound  Sound  No 
sound  

Treasures 92 103 105 22 66 69 26 69 71 

Bombs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Warm up 3 Experimental phase 3 Warm up 4 Experimental phase 4 

No sound  Sound  Sound  No sound  

Treasures 20 55 74 23 67 65 

Bombs  0 0 0 0 0 0 

 

 

                 Baseline  Warm 
up 1 

Experimental 
phase 1 

Warm 
up 2 

Experimental 
phase 2 

Baseline 
1 

Baseline 
2 

Baseline 
3 

No 
sound  

Sound  Sound  No 
sound  

21 39 34 34 59 40 37 32 45 

33 33 32  33 43  32 42 

37 31 35 41 31 31 31 

32 35 34 32 37 33 34 

33 31 33   

32 34 36 

Warm up 3     Experimental phase 3 Warm up 4      Experimental phase 4 

 No sound  Sound  Sound  No sound  

35 41 40 37 35 32 

 40 30  39 38 

37 34 36 35 

34 34 35 42 
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